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Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2 

    

Verejný obstarávateľ obdržal od jedného zo záujemcov nasledovnú žiadosť o vysvetlenie:  

„Poprosím o upresnenie:  

  

Okná (O3) budú spájane cez rozšírovak alebo dodáme samostatné bez rozšírovakov?  

Dvere: 

Aké bude kovanie kľučka/kľučka, guľa/kľučka, madlo/kľučka, madlo/madlo? (ak bude madlo aká 

bude dĺžka madla?) 

Sklo vo dverách bude s čírim sklom alebo ornamentným (mliečne sklo, dubová kôra, činčila...) 

Dvere sa budú otvráravé DNU alebo VON?  

Má byť vycenená aj montáž alebo nie? (ak áno montáž bude na pásky alebo do peny?)  

Je to novostavba alebo rekonštrukcia? „ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Otázka 1: „Okná (O3) budú spájane cez rozšírovak alebo dodáme samostatné bez rozšírovakov?“  

Odpoveď: Cez rozšírovak - viď výkresy pohľadov SO1.  

 

Otázka 2: „Dvere: Aké bude kovanie kľučka/kľučka, guľa/kľučka, madlo/kľučka, madlo/madlo? (ak 

bude madlo aká bude dĺžka madla?)“ 

SO1 AB: 

D1: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie podľa výkresu 

D2: kľučka/kľučka - otváranie podľa výkresu 

D3: guľa z ulica/ kľučka z budovy - otváranie podľa výkresu 

D4: guľa z ulica/ kľučka z budovy - otváranie podľa výkresu 

V1: guľa z ulica/ kľučka z budovy - otváranie podľa výkresu 

SO2  Prevádzková budova: 

D5:  guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie dnu 

D6: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie von 

D7:  guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie dnu 
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D8: guľa z ulica/ kľučka z budovy – otváranie von 

 

Otázka 3: „Sklo vo dverách bude s čírim sklom alebo ornamentným (mliečne sklo, dubová kôra, 

činčila...)“  

Odpoveď: Požadujeme číre sklo. 

 

Otázka 4: „Dvere sa budú otvráravé DNU alebo VON?“ 

Odpoveď: Viď vyššie odpoveď na otázku 2.  

 

Otázka 5: „Má byť vycenená aj montáž alebo nie? (ak áno montáž bude na pásky alebo do peny?)“  

Odpoveď: Predpokladáme, že otázka sa týka montáže okien a dverí.  Vo výkaze a výmere AB SO 01 

Žilmont výmena okien a dverí je uvedená položka 28 – do tejto položky patrí montáž všetkých prvkov 

stavebných otvorov (okná a dvere). Vo výkaze a výmere AB SO 02 VST výmena okien a dverí je 

uvedená položka 27 – do tejto položky patrí montáž všetkých prvkov stavebných otvorov (okná a 

dvere). Montáž má byť prevedená podľa platných STN EN a podľa projektovej dokumentácie. 

 

Otázka 6: „Je to novostavba alebo rekonštrukcia?“ 

Odpoveď: Ako vyplýva aj z projektovej dokumentácie, ide o rekonštrukciu prevádzkových budov 

(Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových budov). 

  

  

  


