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         Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov 

podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku “ zverejnenej vo 

Vestníku č. 44/2017 zo dňa 2.3.2017 pod číslom 2629-WYP.  

 

K žiadostiam uvádzame nasledovné: 

 

Žiadosť  č. 1: 

 

Otázka: 

Verejný obstarávateľ požaduje: Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s plnením predmetu zákazky podľa časti B.l Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov -

ocenený výkaz výmer + výkon odborne spôsobilej osoby na opätovnú kontrolu + dodávka a osadenie 

4 ks búdok + vypracovanie energetického certifikátu. 
 

Žiadame o presné zadefinovanie, kde sa majú uviesť ceny za: 

1. výkon odborne spôsobilej osoby na opätovnú kontrolu 

2. dodávka a osadenie 4 ks búdok 

3. vypracovanie energetického certifikátu. 
 

Majú sa položky doplniť do rekapitulácie Súhrnného rozpočtu, alebo verejný obstarávateľ doplní 

rekapituláciu celkových nákladov? 

  

Odpoveď:  

Uvedené položky nie sú vo výkaze výmer, sú verejným obstarávateľom požadované nad rámec 

výkazu výmer (požadované v rámci vyjadrení k spracovanej projektovej dokumentácii). 

 

Objednávateľ požaduje oceniť výkaz výmer + samostatne oceniť výkon odborne spôsobilej osoby + 

samostatne oceniť dodávku a osadenie 4 ks búdok určeného typu + samostatne oceniť vypracovanie 

energetického auditu = spolu cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Uchádzač môže položky doplniť 

do rekapitulácie súhrnného rozpočtu, ale ich uviesť samostatne ako položky, ktoré nie sú vo výkaze 

výmer. Podmienkou je ocenenie uvedených položiek a ich zarátanie do návrhu na plnenie kritérií.  
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Žiadosť č. 2:   

 

Otázka: 

 

142 K 776520005 
Položenie elastického športového povrchu hrúbky 
nad 9 mm 

m2 44,590 

143 M 2841288480,1 
Odpružený podklad pod športový povrch, Koratex 
-Exel  hrúbka 8,3 mm 

m2 45,928 

 

146 K 776541101 
Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych 
v pásoch 

m2 44,590 

147 M 2841301030 
PVC podlaha športová heterogénna Spoltex 
Gymfit 60 6mm, 2m 

m2 45,928 

 

 

Žiadame o vysvetlenie uvedených položiek, keďže táto podlaha nie je špecifikovaná vo výpise 

podláh – viď príloha č. 1 –Podlahy.  

Žiadame o doplnenie skladby celej športovej podlahy a spresnenie, v ktorej miestnosti bude športová 

podlaha. 

 

 

Odpoveď: 

 

.... v položke rozpočtu riadky 142 + 143; a 146 + 147; sa týkajú miestnosti č. B1.20, o výmere 

podlahovej plochy (návrh, výkr.č.A02) ........ 29,50 m2. (pozn. 29,83 m2 s výklenkami) Táto miestnosť 

(pôvodne kočikáreň) sa navrhuje využiť ako polyfunkčná, avšak prioritne ako telocvičňa pre deti 

s položením odpruženého podkladu a športového PVC povrchu. 

Vo výkaze výmer je chybne (omylom) uvedená výmera .......... 44,59 m2.  

 

Takže platí nasledovná oprava položiek : 

 

142 K 776520005 
Položenie elastického športového povrchu 

hrúbky nad 9 mm 
m2 29,83 

143 M 2841288480,1 
Odpružený podklad pod športový povrch, 

Koratex -Exel  hrúbka 8,3 mm 
m2 29,83 

 

146 K 776541101 
Položenie povlakových podláh PVC 

heterogénnych v pásoch 
m2 29,83 

147 M 2841301030 
PVC podlaha športová heterogénna Spoltex 

Gymfit 60 6 mm, 2m 
m2 29,83 

 

V položke 141 sa znižuje výmera (o 14,76 m2)  t.j. celkove po úprave na hodnotu .......... 124,31 m2 

V položke 144 sa znižuje výmera (o 44,59 m2)  t.j. celkove po úprave na hodnotu ........... 94,48 m2 
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Pre predmetnú miestnosť sa dopĺňa a určuje pod označením P.10.1  nasledovná skladba 

podlahových vrstiev : 
 

MIESTNOSŤ ČÍSLO:  B1.20 
 

 

    
p/10.1 - NÁVRH 

NÁVRH: –  PVC  S PROTIŠMYKOVÝM ŠPORTOVÝM 

POVRCHOM  4~8 0,004 0,170   1 350 0,023529412 

  –  LEPIDLO NA PVC  KRYTINY 2~3 0,003 0,740     0,004054054 

  
–  SAMONIVELAČNÝ POTER,  hr. 3 - 20 mm, LEN 

 V PRÍPADE POTREBY 15 0,015 0,740     0,02027027 

  – HYDROIZOLÁCIA ELASTOBIT ST S40, VYVEDENÁ 

NA STENY MIN. 200 MM 2 0,002 0,606     0,00330033 

        
*POZNÁMKA: V PRÍPADE VÝBERU INÉHO POVRCHU (VÝROBKU) AKO JE NAVRHOVANÁ , JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ 

HRÚBKU A MNOŽSTVO SANOVANÝCH VRSTIEV !! 

 

 

 

Žiadosť č. 3: 

 

Otázka: 

Dvere M10, M30 vo výkaze výmer, sme nenašli vo výkaze výplní. 

Vo výkaze sú interiérové dvere s izolačným trojsklom??? ozn.  D1-D6  platí?? 

 

 

Odpoveď: 

 

Dodatočne upresňujeme :  

-    „Dvere M10 a M30 vo výkaze výmer“  – M10 a M30 je označenie povrchovej úpravy dverí a  nie 

označenie výplní otvorov: dverí, okien.  

-   „Vo výkaze sú interiérové dvere s izolačným trojsklom“  – chyba vznikla pri kopírovaní položiek, 

správne má byť uvedené obyčajné zasklenie. 

-   „Označenie D1-D6 platí“ – áno, pre interiérové dvere platí označenie D1-D6.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 
                       JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                      primátorka mesta 

 


