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Vec :  Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie  

 

Predmet zákazky Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod 

Verejný obstarávateľ Obec Čierny Brod 

 

Otázka č. 1: 

V Prílohe č. 2 – opis predmetu zákazky : Stojiská – dĺžka oplotenia z gabiónov je uvedená 

v celkovej dĺžke 12 m na každé stojisko, (viď výkaz výmer), v projektovej dokumentácii je 

uvedená dĺžka 13,8 m na každé stojisko – žiadame o upresnenie   

 

Odpoveď na otázku č. 1: 

Verejný obstarávateľ má zato že dĺžka oplotenia z gabiónov je 12 m na každé stojisko ako je uvedené 

vo výkaze výmer.  

 

Otázka č. 2 :   

V prílohe č. 2 – opis predmetu zákazky : Zberný dvor – budova – zadná časť v dĺžke 22 m 

je navrhnutá na zbúranie, avšak vo výkaze výmer nie sú uvedené žiadne búracie práce – 

žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer  

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

Búracie práce nie sú uvedené vo výkaze výmer nakoľko zadná časť budovy v dĺžke 22m, ktorá bola 

navrhnutá na zbúranie,  už neexistuje. 

 

Otázka č. 3 :   

V prílohe č. 2 – opis predmetu zákazky : Zberný dvor - budova – uvedená:  výmena 

podlahovej vrstvy s hydroizoláciou, vnútorné stavebné úpravy a výmena strešnej konštrukcie, 

výmena interiérových dverí, zateplenie vonkajšej strany polystyrénovými doskami, vo výkaze 

výmer nie sú tieto položky uvedené – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer .  

 

Odpoveď na otázku č. 3: 

Všetkým  záujemcom 
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Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že výmena podlahovej vrstvy s hydroizoláciou, vnútorné stavebné 

úpravy a výmena strešnej konštrukcie, výmena interiérových dverí, zateplenie vonkajšej strany 

polystyrénovými doskami sa nebudú realizovať. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer 

a  nie je potrebné tieto položky oceniť.  

 

Otázka č. 4 :   

V prílohe SP – technická správa  : Zberný dvor – budova – bod 2.2 – búracie práce – 

odstránená celá konštrukcia strechy a podláh , vo výkaze výmer nie sú búracie práce uvedené 

– žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer  

 

Odpoveď na otázku č. 4: 

Verejný obstarávateľ odstráni celú konštrukciu strechy a podláh na vlastné náklady. Z tohto dôvodu 

nie sú uvedené vo výkaze výmer a  nie je potrebné tieto položky oceniť.  

 

  

Otázka č. 5 :   

V prílohe SP – technická správa  : Zberný dvor – budova – bod 2.3 – údaje o stavebných 

konštrukciách  – klampiarske práce - vo výkaze výmer nie sú strešné žľaby a odpadové rúry 

uvedené – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer 

 

Odpoveď na otázku č. 5: 

Vo výkaze výmer nie sú uvedené strešné žľaby a odpadové rúry nakoľko sa použijú existujúce. 

Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a  nie je potrebné tieto položky oceniť.  

 

Otázka č. 6 :   

V prílohe SP – technická správa  : Zberný dvor – budova – Elektroinštalácia  - má byť 

prevedená nová vnútorná inštalácia rozvodov káblami, vo výkaze výmer nie je vnútorná 

inštalácia káblami uvedená – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer  

  

Odpoveď na otázku č. 6: 

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že novú vnútornú inštaláciu rozvodov káblami vykoná vo vlastnej 

réžií. Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a  nie je potrebné tieto položky oceniť. 

 

Otázka č. 7 :   

V prílohe SP – technická správa  : Zberný dvor – budova – bod 2.3 – údaje o stavebných 

konštrukciách  – vodorovné konštrukcie – v strope chodby budú osadené sklápacie 

podkrovné schody,  vo výkaze výmer nie je dodávka a montáž podkrovných sklápacích  

schodov uvedená  – žiadame upresniť, prípadne doplniť do výkazu výmer  

  

Odpoveď na otázku č. 7: 

Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že osadenie sklápacích podkrovných schodov sa nebude realizovať. 

Z tohto dôvodu nie sú uvedené vo výkaze výmer a  nie je potrebné tieto položky oceniť.  
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Otázka č. 8 :   

V prílohe Výkaz výmer- objekt 01 - Zberný dvor – časť komunikácie :   

- Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibrovaný štrk) po 

zhut.hr. 200 mm  

- Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm  

- Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm  

Žiadame o vysvetlenie, kde sa budú práce realizovať, nakoľko predmetné práce nie sú 

uvedené v projektovej dokumentácii, ani v technickej správe.   

 

Odpoveď na otázku č. 8: 

Uvedené práce sú zobrazené vo výkrese č. A-1, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Vo 

výkrese  sú zobrazené spevnené plochy ku kontajnerom s otočom. 

 

 

 

 
                                                                                                  ------------------------------------------------------ 
                                                                                                                 Ing. Zuzana Lenická 

    STUDNICA, n.o. 
Splnomocnenec na výkon verejného obstarávania 
                                  Obec Čierny Brod 
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