Obec Hrochoť, Námestie A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť, IČO: 00313475
V Hrochoti 25.02.2019

Odpovede na žiadosť o vysvetlenie
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Názov:

Obec Hrochoť

Sídlo:

Obecný úrad Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča
343/1, 97637 Hrochoť

IČO:

00313475

Štatutárny orgán:

Bc. Marian Mazúch

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY - „REKONŠTRUKCIA
POLITECHNICKÝCH UČEBNÍ V ZŠ A MŠ HROCHOŤ”

Otázky:
Predkladám Vám nasledovné pripomienky k výzve : Rekonštrukcia polytechnických
učební ZŠ a MŠ Hrochoť :
Otázka č. 1
Obdržali sme dve výzvy jednu 15.2. a druhú 19.2. Tieto sa líšia termínom plnenia (z 9
mesiacov na 4 ale len cena súboru) ako aj v predpokladanej hodnoty zákazky z
86.049,32 na 63.068,77,pričom výkaz výmer zostal nezmenený.
Odpoveď č. 1
Verejný obstarávateľ chybou pri písaní (zlyhaním ľudského faktora) uviedol v
opravenej výzve z 19.02.2019 inú hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky. Správna
predpokladaná hodnota zájazky je 84 049,32 EUR BEZ DPH

Otázka č. 2
Zároveň sa vo výkaze nachádzajú položky elektromontáže a montáž vzduchotechniky
ako súbor, bez jednotlivých položiek, pričom PD nie je prílohou výzvy a preto sa to
nedá naceniť.

Odpoveď č. 2
Pripájame opätovne dokumentáciu, ktorú máme k dispozícii. Realizačná dokumentácia
vzduchotechniky a elektroinštalácie nebola súčasťou dodávky projektu. Zhotoviteľ
môže vybrať vhodné riešenie podľa vlastných zvyklostí, s dôrazom na energetickú
úspornosť a kvalitu vyhotovenia.
1. výkres č. 7 rieši elektroinštalácie
o

v návrhu je uvažované s novou elektroinštaláciou podľa aktuálne
platných predpisov

o

napojenie je z existujúcej inštalačnej skrine cez nový "domový
rozvádzač"

o

osvetlenie úspornými LED svietidlami

o

počíta sa s prekládkou serveru do miestnosti 46 - kabinet učiteľa
(existujúce rozvody budú využité osadenie zariadenia bude potrebné
riešiť tak aby bolo možné ho v budúcnosti vymeniť)

2. výkres č. 10 rieši vzduchotechniku
o

vetracia jednotka je navrhnutá centrálna má zabezpečiť potrebnú
výmenu vzduchu na základe kontroly hladiny CO2 (podstropná jednotka
s rekuperáciou)

o

prívod čerstvého vzduchu smeruje do učební a kabinetu, odvod zo
sociálnych zariadení.

o

pod stropom budú zavesené priznané rozvody.

o

výber vhodnej rekuperačnej jednotky aj ďaľších komponentov je na
zhotoviteľovi

Zároveň súčasťou tohto vysvetlenia je okrem dokumentácie aj upravená
výzva na súťaž s upravenou novou predĺženou lehotou na vysvetlenie a
upravenou novou predĺženou lehotou na predkladanie ponúk a s upravenou
správnou predpokladanou hodnotou zákazky.

