VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
PRE PREDMET ZÁKAZKY – STAVEBNÉ PRÁCE
S NÁZVOM „ZBERNÝ DVOR PRENČOV“
STAVBA:

OBJEKT:

ZBERNÝ DVOR VYTRIEDENÝCH ODPADOV
A STOJISKÁ KONTAJNEROV
Prenčov
SO 01 HALA
SO 08 STOJISKO

Dotazy:
SO 01 HALA
1. V rozpočte sa nenachádza odvodnenie strechy / žľaby, zvody, háky, atď.,
klampiarenské výrobky
2. V rozpočte sa nenachádza polykarbonátové presvetlovacie dosky
3. V rozpočte sa nenachádzujú ani klampiarenské výrobky,
strechy/hrebenáč, náveterné lišty,
SO 08 - stojisko
4. V rozpočte sa nenachádzajú čiapky na ukončenie muriva
Odpoveď:
SO – 01 HALA
V projekte sme vychádzali z celkovej ponuky výrobcov montovaných
hál. Do rozpočtu projektu sme preto zahrnuli následné časti haly, ktoré boli
premietnuté do sumárnych položiek vo výkaze výmer:
Oceľová konštrukcia
Strešný T50 hr. 0,7 mm, RAL 9006, š. 1 040 mm, množstvo
Stenový T85, hr.1 mm, RAL 9006, š. 930 mm, množstvo
Stenový polykarbonátový panel hr.40mm, množstvo

11,603 t
446 m2
288 m2
146 m2

1 ks sekčná brána 3 600 x 4 000, výška prekladu 500 mm, integrované
dvere š. 800, RAL 9006, pohon elektrický 400 V, núdzové ovládanie reťazou,
1 ks sekčná brána 3 600 x 2 500, výška prekladu 500 mm, RAL 9006,
pohon elektrický 400 V, núdzové ovládanie reťazou
To znamená, že vami dotazované položky rozpočtu rozpísané
v technickej správe sú zahrnuté v sumárnych položkách vyššie.
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Odkvapový systém pozink farbený – žľaby r. š. 330/100 2x 24,8 m, čelá
4 ks, kotlíky 4 ks, zvody 2x 1,8 m+ 2x 3,5 m, kolená 8 ks, výtokové kolená 4
ks.
Objekt SO 08
Krycie dosky múru oplotenia sú zahrnuté v položke č. 11
Vypracované, 14. 02. 2018
Ing. Alexander Vágner
zhotoviteľ PD
DOTAZ č. 5:
Čo v prípade, že cenová ponuka bude vyššia ako odhadovaná cena
ODPOVEĎ:
Odhadovaná cenová kalkulácie uvedená v bode 7. Predpokladaná hodnota
zákazky Výzvy na predloženie ponuky bola stanovená na základe rozpočtu
k projektovej dokumentácii stavby a slúžila ako podklad pre určenie postupu
verejného obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ zvolil pre obstaranie
zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Ako sa píše v bode 14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich
uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk Výzvy, kritériom pre vyhodnotenie
ponúk je najnižšia cena.
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