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Mestský úrad, 
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Záujemcom vo verejnej súťaži 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo 
1.4-4157-2017/65572 

Vybavuje / linka 
Krajč íková/0465179601 

Prievidza 
29.3.2017 

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: 

Vo výkaze výmer som našiel položku demontáž zábradlia, ale nenašiel som položku montáž 
zábradlia no nenašiel som položku montáž zábradlia. 
Toto zábradlie sa nebude montovať naspäť? Ani nepôjde namiesto neho nové? Žiadam 
o vysvetlenie. 

Demontáž ostatných I 
30 K 767996806 doplnkov stavieb -

zábradlia 
ml 62,100 0,000 \ 0,000 

Odpoveď: 
Vo výkaze výmer v časti 16Szl,l časť 767 - Konštrukcie doplnkové kovové položka č. 60 Demontáž 
ostatných doplnkov... vykázaná položka predstavuje demontáž zábradlia na odstránenie bez 
náhrady. (Z dôvodu bezbariérových úprav vstupných spevnených plôch a terénnych úprav okolia 
terás) 

Žiadosť č. 2: 

Otázka: 

Nesedia počty kusov okien : výpis verzus pôdorys. Poprosím o informáciu, máme sa držať výkazu 
výmer, alebo projektovej dokumentácie čiže pôdorysov? 
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Odpoveď: 
Platí Príloha č. 2 - výkaz výplní otvorov (okien, dverí), v zmysle nasledovných úprav a spresnení: 
Viď prílohy správy. 

1) Formálne úpravy vo výkazoch: 
v listoch číslo: 8 (0/9), 9 (0/8), 15 (0/15), 34 (Dl), 38 (D5), 39 (D6) 

2) Oprava množstva vykázaných výplní: 
list číslo 3 (0/3) - pridáva sa 1 výplň, celkové množstvo sa upravuje na 8 
list číslo 26 (DE/10) - odoberá sa 1 výplň, celkové množstvo sa upravuje na 1 
Viď prílohy správy. 

3) Úpravy vykonané v projektovej dokumentácii vo formáte pdf (č. A-01 ažA-14), kde je 
uvedené a smerodajné množstvo vo výkazoch výplní správne: 
listy číslo : 12 (O/l2), 22 (DE/6), 23 (DE/7), 24 (DE/8), 33 (DE/17), 35 (D2), 36 (D3). 

Viď prílohy správy, (prílohou je výkresová dokumentácia „A-xx_mar2017", kde sú tieto výplne 
podsvietené bledou modrou farbou) 

Žiadosť č. 3: 

Otázka 
V prílohe k PD som sa dočítal, že by mala byť fasádna omietna, podkladný náter, lepiaca hmota atď 
zn. CERESIT. Viď príloha. Avšak to je v rozpore s tým čo je napísané vo výkaze výmer: 

4 K 622464232 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 
silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm 

m2 1114,758 0,000 0,000 

5 K 622464310 
Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné 
miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka 
(Baumit MosaikTop) 

m2 55,106 0,000 0,000 

18 K 953945102 BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový) m 185,400 0,000 0,000 

19 K 953945103 BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový) m 173,060 0,000 0,000 

20 K 953995115 BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) m 242,478 0.000 0,000 

21 K 953995201 BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová) m 460,350 0,000 0,000 

Kde sú fasádne omietky a jej súčasti zn. Baumit. Tak by som sa chcel opýtať čoho sa treba držať. 
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Odpoveď: 
Platí výkaz výmer vrátane technickej správy a prílohy č. 1 Skladby konštrukcií a tepelno-technické 
prepočty. 
V prílohe technickej správy sú uvedené príklady vzorových detailov ostenia a nadpražia. 

S pozdravom 
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