ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

................................
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 27.10.2020
Miesto, dátum

Vec: 33839-WYP - Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba
Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch
alebo v inej sprievodnej dokumentácií
V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba
uverejnenej vo vestníku UVO č. 207 zo dňa 05.10.2020 pod číslom 33839 - WYP Vám poskytujeme
vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v
inej sprievodnej dokumentácií:
Otázka č. 20:
V projektovej dokumentácii technická správa ASR časti uvádza: V budove je strojné zariadenie
nákladného výťahu vedúceho z 1.P.P. do 2.N.P. so strojovňou na streche. V kotolni je nákladný výťah
na popol z 1.P.P. na terén. V búracích prácach pre 2.NP je demontáž výťahu, pre 1. NP je búranie
skladu paliva (kde sa nachádza nákladný výťah na popol). Na základe týchto skutočností by tu malo
ísť o demontáž obidvoch výťahov, avšak výkaz výmer pre ASR časť obsahuje položku č. 289 Demontáž výťahového stroja - výťah do nosnosti 500 kg.......1 ks. Žiadame VO o vysvetlenie tejto
nezrovnalosti alebo o opravu výkazu výmer.
Odpoveď:
Demontáž výťahového stroja - výťah do nosnosti 500 kg.......1 ks je správna. Druhý výťah je funkčný s
platnými revíziami a verejný obstarávateľ má zámer tento výťah predať, zároveň jeho demontáž si
zabezpečí budúci záujemca alebo zamestnanci verejného obstarávateľa.
Otázka č. 21:
Výkaz výmer v ASR-časti obsahuje položku č. 160 - Predsadená SDK stena hr. 90 mm,
opláštená doskou RB 15 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 – 78,5
m2. Z výkresu ASR-časti Pôdorys 2.NP – navrhovaný stav vyplýva, že sa jedná o predsadenú
SDK stenu o hrúbke 65 mm. Žiadame VO o opravu výkazu výmer.
Odpoveď:
Správne znenie položky výkazu výmer je - Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15
mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 – 78,5 m2. Vo výkresovej časti je chybne
udaná hr. 65 mm, má byť 90 mm.
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Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

