
P R I E V I D Z A MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námes t ie s lobody č . 1 4 , 971 01 Pr iev idza 

Záujemcom vo verejnej súťaži 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Prievidza 
1.4 -4157-2017/57650 Krajčíková/0465179601 23.3.2017 

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: 

U vyššie uvedenej stavby aobj. 16Szl,6d - Bleskozvod a uzemnenie vo výkaze výmer chýbajú 
podpery 165 R8. 

Odpoveď: 

Nedopatrením táto položka nebola uvedená v rozpočte resp. výkaze. V nižšie uvedenej tabuľke sú 
položky na doplnenie: 

Objekt: 04 - Bleskozvod a uzemnenie 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 
B2 - Materiál Bleskozvod 

47 M 5218997 Strešná podpera vedenia 8-10 
mm 165R-8-10 ks 530,000 

43 K PM Podružný materiál % 29,004 

M - Práce a dodávky M 
21-M- Elektromontáže 

48 K 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú 
strechu PV21 ks 530,000 

45 K PPV Podiel pridružených výkonov % 23,578 
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Žiadosť č. 2: 

Otázka: 

Navrhnutá kompozitná podlaha a k nej výkaz výmer: nenašli sme nikde detail osadení kompozitných 
dosiek, alebo skladbu danej podlahy. 
Podlaha by sa mala ukladať na podkladový rošt, preto sa pýtam pol. 117 je materiál podlahy vrátane 
podkladového roštu alebo je to osadenie riešené inak? 

116 K 763750200 
Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, 
balkóny, móla Woodlook premium 

m2 107,700 

117 M 5624920016 
Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit rozmer 
150*25*220Omm 

m 757,670 

Odpoveď: 

1. Skladba predmetnej podlahy je obsiahnutá v časti architektúra „Príloha č. 6 - Skladba spevnených 
plôch ", kde je skladba terasy pod číslom „5" a vo výkrese č. A-18 Charakteristický rez terénom F-
F,G-G", kde je rez predmetnou terasou. 

2. K položkám výkazu výmer, kompozitná podlaha je vykázaná v rámci položiek v riadkoch 116 a 
117. V položke riadok 6, č. pol. 763750200 - Montáž drevo plastických podláh výmera 107,70 
m2 je v rozbore ceny za m.j. m2 započítanýpodkladný rošt 01 farba Merbau rozmer 30 x 40 x 2200 
mm v množstve 3,0 bm/m2. Woodlook (pozn. po rozkliknutípoložky vo Wje to uvedené 
položka je súčasťou databázy cenníka Cenekon ?!). Položka 117 je dodávkou dosiek Woodlook. 

Žiadosť č. 3: 

Otázka č. 1. 
- v so 16Szl,3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia chýba dodávka a montáž deliacich priečok medzi 
WC - ozn. dp/2 v počte 16 ks. Bude uvedená položka doplnená do výkazu výmer? 

Odpoveď: 
Do výkazu výmer sa dopĺňa v časti - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové - položka č. 163 Dodávka 
a Montáž stien a priečok ozn. dp/2 v počte 16 kusov nasledovne: 

Dodávka a Montáž stien a priečok z spojených 
163 K 767122111,3 skrutkovaním výplň HPL laminát hr. 16 mmhr. 16 mm ks 16,000 

- ozn. dp/2 
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Otázka č. 2. 
- v so 16Szl,3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia sa nachádzajú položky č. 116 Montáž 
drevoplastových kompozitných podláh na terasy , balkóny, móla Woodlook premium a položka č. 
117 doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit rozmer 150x25x2200mm. 
Vo výkaze výmer sa nenachádza dodávka príslušenstva ako napr. konštrukčný hranol. Krycie lišty, 
ukončovací profil, montážny a kotviaci materiál. Bude položka obsahujúca uvedený materiál 
doplnená do výkazu výmer? 

Odpoveď: 
K položkám výkazu výmer, kompozitná podlaha je vykázaná v rámci položiek v riadkoch 116 a 117. 
V položke riadok 6, č. pol. 763750200 - Montáž drevo plastických podláh výmera 107,70 m2 je 
v rozbore ceny za m.j. m2 započítaný podkladný rošt 01 farba Merbau rozmer 30 x 40 x 2200 mm v 
množstve 3,0 bm/m2. Woodlook (pozn. po rozkliknutí položky vo W je to uvedené položka je 
súčasťou databázy cenníka Cenekon ?!). Položka 117 je dodávkou dosiek Woodlook. 

Otázka č. 3. 
v so 16Szl.3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia sa nachádza položka č. 125 Dodávka a montáž stien a 
priečok spojených skrutkovaním výplň HPL laminát hr.lómm - ozn. dp/1 v počte 2,52 ks. V prílohe 
č. 5- STAVEBNÉ VÝROBKY je uvedené množstvo 4 ks. 

Odpoveď: 
Do výkazu výmer sa dopĺňa v časti - 767 -Konštrukcie doplnkové kovové v riadku č. 125 Dodávka a 
Montáž stien a priečok ozn. dp/1 v počte 4 kusy nasledovne: 

Dodávka a Montáž stien a priečok z spojených 
125 K 767122111,1 skrutkovaním výplň HPL laminát hr. 16 mm - ozn. 

dp/1 
ks 4,000 

Nezahrnuté práce, montáže a demontáže stien v týchto položkách sú vykázané a sú súčasťou výkazu 
16Szl,5a Zdravotechnika - HZS Hodinové a zúčtovacie sadzby - riadok 81 ...Stavebno-montážne 
práce náročné ucelené - odborné...ostatné.... v počte 64 hodín. 

S pozdravom 

na základe poverenia 6.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 

JUDr. Ing. Lubol Mnxfoa, PhD,, zástupca prlmitorky 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 
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