ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina
Zvýšenie energetickej efektívnosti firmy
Zákazka s nízkou hodnotou

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 3
Verejný obstarávateľ obdržal od jedného zo záujemcov nasledovnú žiadosť o vysvetlenie:
„Poprosím o upresnenie:
1. V PD chybaju rezy objektu.
2. K viac polozkam tam chybaju bud montazne alebo materialove polozky, prosím doplniť
3. V technickej sprave je uvedene, ze pred realizaciou je potrebne preverit pritomnost azbestu,
vykonat prieskum nosnych list a celkoveho stavu obvodoveho plasta – kto toto bude hradit ,
staticky posudok je mysleny ako?
4. Chyba penetracia pod zateplovací systém
5. V TS pre objekt SO02 fasada sa spomina ze ma byt fasada zateplena grafitovym
polystyrenom, vo vykaze je vsak obycajny biely uvedeny aj naceneny
6. Chyba polozka materialu, nakolko toto je iba montazna polozka,
31

767995104

Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg

kg

3
600,000

„

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Otázka 1:

V PD chybaju rezy objektu.

Odpoveď: K SO 01 rezy v PD sú, pri SO 02 ide o zateplenie a vyspravenie jednej strany objektu, rez
nie je potrebný.
Otázka 2:

K viac polozkam tam chybaju bud montazne alebo materialove polozky, prosím doplniť

Odpoveď: Rozpočet bol spracovaný v programe CENKROS, kde sú položky kumulované.
Požadujeme vždy kompletné dodanie (materiál, spracovanie aj montáž).
Otázka 3:
V technickej sprave je uvedene, ze pred realizaciou je potrebne preverit pritomnost
azbestu, vykonat prieskum nosnych list a celkoveho stavu obvodoveho plasta – kto toto bude hradit ,
staticky posudok je mysleny ako?
Odpoveď: Azbest nie je prítomný. Obvodový plášť nie je spojený s nosnými lištami.
Otázka 4:

Chyba penetracia pod zateplovací systém

Odpoveď: Zateplenie treba vykonať podľa technologického postupu zatepľovacieho systému.
Otázka 5:
V TS pre objekt SO02 fasada sa spomina ze ma byt fasada zateplena grafitovym
polystyrenom, vo vykaze je vsak obycajny biely uvedeny aj naceneny
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Odpoveď: Požadujeme naceniť podľa rozpočtu.
Otázka 6:
31

Chyba polozka materialu, nakolko toto je iba montazna polozka,

767995104

Montáž ostatných atypických kovových
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg

stavebných
kg

3
600,000

Odpoveď: Táto položka 31 sa v aktuálnom rozpočte nenachádza. Pravdepodobne vychádzate
z rozpočtu z predchádzajúcej zrušenej súťaže.

