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Vec: 116785-WYP -  Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba 
severnej tribúny - dokončenie 
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 Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba 
severnej tribúny - dokončenie uverejnenej vo vestníku UVO č. 231 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 
16785 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, 
v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 1: 
Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie a to konkrétne, Tabuľky výrobkov zámočníckych - 
Drôtené deliace priečky a Stolárske , Dvere a Sanitárne deliace steny WC a sprchy s rozmermi a typmi 
a povrchovou úpravou. 
 
Odpoveď:  

Požadované doplnenie projektovej dokumentácie je v prílohe č. 1 Výpis tohto vysvetlenia. 

Otázka č. 2: 
Po obhliadke sme zistili, že výkazy výmer neobsahujú všetky práce na riadne ukončenie diela v 
zmysle ZoD. Žiadame o ich doplnenie 

Odpoveď:  

Uvedené práce sú zapracované v opravenom výkaze výmer (príloha č. 2 tohto vysvetlenia). 

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky. 

 
Vo výkaze výmer došlo k týmto zmenám: 

- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ASR – doplnenie 
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna – ZTI za nový objekt Prestavba – severná tribúna 

– ZTI – opravený 
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna –ÚK za nový objekt Prestavba – severná tribúna 

–ÚK – opravený 
- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ELI – doplnenie. 

 
 

 
Otázka č. 3: 
 



 

a) Pri obhliadke stavby bolo zistené že, v niektorých miestnostiach sú realizované rozvody UK z 
rúrok PPR bez kyslíkovej bariéry. Máme zato , že ide o dočasné riešenie nakoľko v iných 
miestnostiach sú rozvody z plasthlíkového potrubia. Namontované sú už aj vykurovacie telesá. 
VV o uvedenej skutočnosti nevypovedá a ani o potrebe vypustenia systému, demontáže telies 
a potrubí, spätnej montáže a znovu napustenia systému UK.  

 

Odpoveď:  

Uvedené práce sú zapracované v opravenom výkaze výmer (príloha č. 2 tohto vysvetlenia).  

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky. 

 
b) V jednej sprche je obnažený drevený oblúkový nosník, V PD a ani vo VV nie je uvedený 

detail riešený a nosníku hrozí odhnitie vplyvom vlhkosti zo spŕch.  

Odpoveď:  

Nie je predmetom zákazky. Ošetrenie obnažených drevených pätiek oblúkových nosníkov bude 
riešené samostatnou zákazkou, nakoľko tento úkon je potrebné vykonať aj na južnej strane objektu ZŠ. 

 
c) Vo VV nie je úprava jestvujúceho povrchu poterov a nie je známa ani úroveň a skladba 

budúcej podlahy. WC kabíny uvedené v PD ako stolársky výrobok sú v skutočnosti 
vymurované. Žiadame o zosúladenie súťažných podkladov s jestvujúcim stavom a s reálnym 
rozsahom potrebných prác. 
Navrhnutá PVC podlaha je oproti stávajúcej konštrukčne úplne iná. Vo VV chýbajú tepelné 
izolácie a parozábrany a SDK podhľady RBI (RFI) mimo kazetových. 

Odpoveď:  

Uvedené práce sú zapracované v opravenom výkaze výmer (príloha č. 2 tohto vysvetlenia). 
 

d) Ako bude riešená protipožiarna ochrana Oceľovej a drevenej konštrukcie? 

Odpoveď:  

Riešené v Technickej správe –Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

 
e) Jeden nosník je bez podloženia. 

Odpoveď:  

Nie je predmetom zákazky. Ošetrenie obnažených drevených pätiek oblúkových nosníkov bude 
riešené samostatnou zákazkou, nakoľko tento úkon je potrebné vykonať aj na južnej strane objektu ZŠ. 

 

Vo výkaze výmer došlo k týmto zmenám: 
- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ASR – doplnenie 
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna – ZTI za nový objekt Prestavba – severná tribúna 

– ZTI – opravený 
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna –ÚK za nový objekt Prestavba – severná tribúna 

–ÚK – opravený 
- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ELI – doplnenie. 

 

Ostatné objekty t. j. Prestavba – severná tribúna – ASR (vrátane VZT) a Prestavba – severná 
tribúna – ELI sú bez zmeny.  

V prílohe č. 2 tohto vysvetlenia sú zmenené objekty farebne označené v rekapitulácií 
objektov. 



 

Upozorňujeme, že do ceny objektu Prestavba – severná tribúna – ASR je potrebné zapracovať 
aj VZT (súčasť Súťažných podkladov 4. Príloha č. 2B Výkaz výmer VZT.pdf 
a v editovateľnom formáte 6. Príloha č. 2D Výkaz výmer VZT.xlsx). 

Na základe zmeny výkazu výmer sa mení aj predpokladaná hodnota zákazky na výšku: 
 

329 533,57  €. 

 

Táto zmena bude odoslaná aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Zároveň upozorňujeme aj na zmenu lehôt: 

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17. január 2019 o 09:00 hod. (pôvodne 21. 
december 2018 o 09:00 hod.). 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17. január 2019 o 10:00 hod. (pôvodne 21. december 
2018 o 10:00 hod.). 

 

Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2019 (pôvodne 28. február 2019). 

 

Tieto zmeny budú odoslané aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

 

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

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy:           Príloha č. 1 Výpis 

  Príloha č. 2A Príloha č. 2A Výkaz výmer opravený .pdf 

Príloha č. 2B  Príloha č. 2C Výkaz výmer opravený .xls 


