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................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 03.11.2020 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: 33839-WYP -  Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba 
Vysvetlenie č. 4  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. 23: 
Žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov: 
Výkaz výmer v ASR časti obsahuje položky č. 87 a 88 pre osadenie a dodávku na zárubne oceľové 
CgU 600-900x1970 – 33 ks. Taktiež VV v ASR časti obsahuje položky č. 218, 218A, 219 (spolu 33 
ks), ktoré špecifikujú dodávku Dverí vnútorných jednokrídlových – dvere sú vrátane oceľovej 
zárubne. Čiže zárubne k vnútorným dverám sú vo VV vykázané dvakrát. Žiadame o nápravu tejto 
nezrovnalosti 
 
Odpoveď: 
 
Pripomienka je správna. Položky ASR č. 87 a 88 obsahujú dodávku a montáž oceľových CgU 
zárubní 600-900/1970 - 33 ks.  
Vo výkaze výmer v položkách č. 218, 218A a 219 je treba nechať iba dodávku dverných 
krídiel a zárubne nie sú predmetom týchto položiek: 
 

218. 611610000800 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch laminovaný, viď výkres č. 13 diel 
ASR ks   19,000 

218A 611610000800 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch laminovaný, protipožiarny uzáver 
otvoru - požiarna odolnosť minimálne EW 15/D3 bez 
samozatvárača, viď výkres č. 13 diel ASR ks   5,000 

219. 611610000802 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 
papierová voština, povrch laminovaný - z 1/3 zasklenné, viď 
výkres č. 13 diel ASR ks   9,000 

 

 

V prílohe č. 1 Výkaz výmer tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované (vo výkaze 
výmer sú označené červeným písmom!). 



 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 

 

Na základe potreby zapracovania vyššie uvedených vysvetlení  sa mení:: 
 
pôvodná lehota: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  06.11.2020 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  12.11.2020 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  06.11.2020 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  12.11.2020 o 11:00 hod. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy: č. 1A Výkaz výmer-oprav2.pdf 

  č. 1B Výkaz výmer-oprav2.xlsx 

 


