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Vec: 116785-WYP -  Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba 
severnej tribúny - dokončenie 
Vysvetlenie č. 3  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: 
V objekte SO 13573 Prestavba severná tribúna je v ODD 763 Drevostavby M+D SDK Kazetový 
podhľad 516,32m2 v objekte SO13575 je v ODD 763 Drevostavby ďalších 580m SDK Kazetového 
podhľadu.  
Rovnako je to aj oddiely 767 Kovové doplnkové konštrukcie kde je v oboch rozpočtoch Dodávka 
drôtená deliaca priečka (13573 -83,482m2 a 13575 - 32,3m2) , Dvere jednokrídlové do drôtenej 
deliacej priečky (13573 6ks a 13575 6ks) a M+D Sanitárna deliaca stena do WC a do sprćh (13573 - 
77,28m2 a 13575 60m2). V objekte SO13575 chýba montáž stien a dverí z drôtenej siete 
Je súčet týchto položiek skutočne požadované množstvo , alebo ide o duplicitu položiek v rámci 
stavby? Ako majú byť oceňované? 
 
Odpoveď:  

Ide o duplicitu, správne údaje sú uvedené v prílohe Výkaz výmer opravený2 tohto vysvetlenia. 
Správne množstvo: 

-  580,00 m2 SDK Kazetový podhľad je v objekte  Prestavba - severná tribúna - ASR – 
doplnenie (SO 13575), množstvo 516,32 m2 v objekte Prestavba - severná tribúna - 
ASR (SO 13573) sa vypúšťa, 

- 62,30 m2  Dodávka drôtená deliaca priečka z pletivových panelov je v objekte  
Prestavba - severná tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 83,482 m2 
v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa, 

- 6ks Dvere jednokrídlové do drôtenej deliacej priečky je v objekte  Prestavba - severná 
tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 6 ks v objekte Prestavba - severná 
tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa, 

- 60 m2 M+D Sanitárna deliaca stena do WC a do spŕch je v objekte  Prestavba - 
severná tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 77,28 m2 v objekte 
Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa, 



 

- 62,30 m2 montáž stien a dverí z drôtenej siete sa v objekte Prestavba - severná tribúna 
- ASR (SO 13573) mení z pôvodnej výmery 83,482 m2. 

Uvedené zmeny sú zapracované v prílohe Výkaz výmer opravený2 tohto vysvetlenia a farebne 
označené. 
 
Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 
 
Otázka č. 2: 
V objekte SO13575 položka 346244355 Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic 
YTONG alebo ekvivalent a malty, hrúbky 100 mm - kde má byť táto obmurovka použitá? 
 
Odpoveď:  
Správne znenie má byť Obmurovanie pätiek (niektorých) oceľových nosníkov. 
 
Uvedené zmeny sú zapracované v prílohe Výkaz výmer opravený2 tohto vysvetlenia a farebne 
označené. 
 
Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 
 
Otázka č. 3: 
V Objekte SO13575 položka 625251472 - Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 
mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy . 
Žiadame vysvetliť kde má byť uvedený zatepľovací systém použitý a žiadame uviesť aj spôsob 
montáže KZS 
 
Odpoveď:  
Použitie na zateplenie všetkých stien susediacich s ľadovou plochou a stropu,  montáž podľa možnosti 
lepenie / kotvenie. 
 
Otázka č. 4: 
V objekte SO 13575 - položka 632440134 - Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 
MPa, hr. 30 mm - Použitie anhydritového poteru je nevhodné do mokrých prevádzok a nie je možné v 
rámci tohto poteru realizovať spády nakoľko je samonivelizačný. 
 
Odpoveď:  
Položka platí. Je možné ho použiť aj v kúpeľniach po dodržaní technických podmienok. 
 
Otázka č. 5: 
V opravenom VV nie je časť vzduchotechnika má sa táto oceňovať podľa pôvodného VV alebo už nie 
je predmetom zákazky? 
  
Odpoveď:  

VV časť vzduchotechnika sa nemenil, preto ho verejný obstarávateľ duplicitne neprikladal vo 
vysvetlení č. 2. Časť Vzduchotechnika je potrebné naceniť podľa pôvodného (samostatného) 
výkazu výmer. 

 
Otázka č. 6: 
Vo vami predloženom výkaze výmer chýba ochrana oceľovej konštrukcie na požiarnu odolnosť 45 
minút inou ochrannou konštrukciou napríklad zo sádrokartónu alebo ochranným náterom. Vo VV 
chýbajú aj prenosné hasiace prístroje 
 
Odpoveď:  
Uvedené v PD v bodoch: 
1.2.7. Stropy: 



 

2.2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU - urbanistické, dispozičné 
a konštrukčné riešenie ( v 6 a 14 odseku). 
Dodávka hasiacich prístrojov nie je predmetom zadávania zákazky (zabezpečí verejný obstarávateľ). 
 
Otázka č. 7: 

V odpovedi ste na pripomienky z obhliadky ste nezareagovali na poznámku o rozdiele v 
materiály nášlapnej vrstvy podlahy medi jestvujúcou a navrhovanou kde momentálne sú na 
chodbách a komunikačných preistoroch použité pravdepodobne PE dosky hr. cca 30mm s 
peniažkovým vzorom a nie PVC hr. 3mm . Toto PVC hr. 3mm je navrhované ako nášlapná 
vrstva podláh v šatniach. Máme zato že táto bude veľmi skoro po sprevádzkovaní zničená 
korčuľami. Žiadame o vyjadrenie k nášlapnej vrstve podlahy.  

 

Odpoveď:  

3,00 mm platí, v súčasnosti máme obdobnú nášľapnú plochu v hokejových šatniach pod 
južnou tribúnou. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností sa mení predpokladaná hodnota zákazky na: 

281 577,44  €. 

 

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 24. január 2019 o 09:00 hod. (pôvodne 17. 
január 2019 o 09:00 hod.). 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24. január 2019 o 10:00 hod. (pôvodne 17. január 
2019  o 10:00 hod.). 

 

 

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:           18.  Príloha č. 2A Výkaz výmer opravený2 .pdf 

19.   Príloha č. 2C Výkaz výmer opravený2 .xls 


