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Vec:
Vysvetlenie č. 3 k súťažným podkladom
Ako obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 sme vyhlásili podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky:
„BLC – Biomasové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA“
Záujemcovia nás požiadali o vysvetlenie k súťažným podkladom v nasledovných otázkach:
a)
Vážený verejný obstarávateľ prosíme Vás o odpoveď na nižšie uvedenú otázku :
Vo výpise prvkov v objekte SOO1, 02, 03 (na pozícii 07) a SO04 (na pozícii 05) sa objavuje - okno haly
plastové z polykarbonátov v kovovom ráme.
Máme to chápat tak, že je požiadavka na plastové okná z polykarbonátov? Alebo je polykarbonátom
myslené zasklenie, namiesto klasického dvojskla?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Je potrebné oceniť okná v zmysle požiadaviek uvedených v príslušných technických správach – Viď
dokument TECHNICKA_SPRAVA_ARCH_SO 04.pdf a SO 01,02,03_TECHNICKA_SPRAVA_arch.pdf.
b)
Dobrý deň,
chcela by som sa len uistit ci som spravne pochopila, ktore casti treba nacenit pri stavbenej casti,
nakolko som narazila na rozne delenia.
Spravne chápem, ze pri odovzdani stavebnej časti treba nacenit nasledovne SO:
SO 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a PS 05, 06?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Pri vypracovaní ponuky pre stavebnú časť je potrebné oceniť nasledovné stavebné objekty
a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty: SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, SO 12, SO
13, SO 14, SO 15 a prevádzkové súbory PS 05, PS 06.
c)
Vážený verejný obstarávateľ prosíme Vás o odpoveď na nižšie uvedené otázky týkajúce sa
Technologickej časti:
1. Je možné oceniť baličku na vrecia z plochej fólie ? (požadovaný je typ na vrecia z rukávovej fólie)
2. Balička :

-

typy bigbagov – ci su zavesene na 2 alebo 4 hákoch,
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-

rozmery big bagov, vstupný otvor

-

kapacita

-

ak sa plní big bag na palete, tak rozmery palety

- akú dlhu dráhu za plničkou navrhnúť, koľko paliet sa ma na ňu zmestiť

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Pri vypracovaní ponuky je potrebné oceniť baličku pre požadovaný typ (rukávová fólia).
Big – bag: rozmer - 95x95x165 cm, 4 uši, otvory priemer 40 cm, kapacita 1 tona drevných peliet,
rozmer palety príslušný k rozmeru big bagu. Dĺžka dráhy za baličkou musí zodpovedať priestorovým
možnostiam stavebného objektu ako i príslušným ustanoveniam bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.
d)
Vážený verejný obstarávateľ prosíme Vás o odpoveď na nižšie uvedenú nezrovnalosť týkajúcu sa
sadrokartónových konštrukcií :
Výkaz výmer neuvažuje s rozdielnou požiarnou odolnosťou podhľadov jednotlivých požiarnych
úsekov. Máme v tejto etape oceniť výkaz výmer ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
CELKOVÁ CENA STAVBY MUSÍ BYŤ STANOVENÁ NA ZÁKLADE SPRACOVANEJ PD, JEJ TEXTOVEJ A
VÝKRESOVEJ ČASTI, PRIČOM VÝKAZ VÝMER JE LEN INFORMATÍVNYM PODKLADOM, KTORÉMU JE
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NADRADENÁ.
Z uvedeného vyplýva, že pri oceňovaní konštrukcií je potrebné zohľadniť aj požiadavky uvedené
v profesii Požiarna ochrana.
V Kysuckom Lieskovci, 9.2.2015

S pozdravom

Ing. Janka Kavcová
Predsedníčka predstavenstva

