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Všetkým záujemcom

Vec: Odpovede na žiadosti o vysvetlenie podkladov k zákazke
Prijímateľ na základe nižšie uvedených otázok doručených záujemcami na kontaktnú emailovú adresu v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Zníženie energetickej
náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo“ uvádza nasledovné odpovede:
Otázka č. 1: „Chceli by sme Vás poprosiť a vysvetlenie: Vo výkaze výmer pre objekt SO 103 v
pod sekcii „zateplenie obvodového plášťa“ je pod položkou 22 „Príslušenstvo k zatepľovaciemu
systému – vytvorenie základnej výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny R 117 –
145g/m2“ uvedené hodnota 103,2 m. Armovacia sieťka sa vyhotovuje v rozličných šírkach
preto 103,2m nie je jednoznačne určený údaj pre dostatočné ocenenie tejto položky. Ak
náhodou tam je chyba a namiesto jednotky m má byť m2 prosíme o upravenie položky vo
všetkých výkazoch výmer.“
Odpoveď prijímateľa:
V položke 953996151 – Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - vytvorenie základnej
výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny - R 117 - 145g/m2 – je správne uvedený údaj
mernej jednotky „m“ a to z nasledovného dôvodu. Položkou sa oceňuje prídavná výstuž pri
okenných a dverných otvoroch, podľa priloženého technického riešenia detailu, kde je
stanovená šírka výstužnej sieťky a na základe počtu otvorov bola stanovená výmera tejto
položky:
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Otázka č. 2: „Radi by sme sa informovali, kedy by bola možná obhliadka miesta zákazky
verejného obstarávania „Zníženia energetickej náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o.
Námestovo“ a upresnenie nezrovnalostí, po prípade kontakt na poverenú osobu, ktorá by nám
s daným problémom mohla pomôcť.“
Odpoveď prijímateľa:
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná, prijímateľ zverejnil všetky
podklady potrebné na vypracovanie ponuky. Napriek tomu, v prípade záujmu o obhliadku je
možné dohodnúť si termín u kontaktnej osoby Ing. Vladimír Kekelák, tel.č.:
+421 905 380 019. Upozorňujeme však záujemcov, že obhliadka je určená výhradne na
oboznámenie sa s miestom realizácie stavebných prác. V prípade nejasností týkajúcich sa
projektovej dokumentácie alebo výkazu výmer je potrebné kontaktovať prijímateľa písomne
prostredníctvom zverejnených kontaktných e-mailových adries. Prijímateľ bude na dotazy
záujemcov
odpovedať
písomne
a tieto
odpovede
sprístupní
všetkým
záujemcom/potenciálnym dodávateľom prostredníctvom zverejnenia na svojom webovom
sídle, aby zabezpečil dodržanie princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

V Bratislave, dňa 09.12.2020
Marek Havaš
Osoba zodpovedná za proces
zadávania zákazky

