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         Všetkým záujemcom 
 
 
 
 
 
 
Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie podkladov k zákazke č. 3 
 
Prijímateľ na základe nižšie citovaných žiadostí o vysvetlenie podkladov doručených 
záujemcami na kontaktnú e-mailovú adresu v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác: 
„Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo“ uvádza 
nasledovné: 
 
 
Otázka č. 1: „Vo výkazoch výmer pre SO103, SO201, SO402, SO802, oddiely Výmena výplní 
otvorov, položka - Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 
+ Pomocná OK konštrukcia. 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie technickej špecifikácie a doplnenie výkresovej 
dokumentácie technického prevedenia, nakoľko sa tieto podklady v projektovej dokumentácii 
nenachádzajú. Táto skutočnosť môže mať zásadný vplyv na celkovú cenu diela.“ 
Odpoveď prijímateľa:  
Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia, resp. 
iného povolenia k výstavbe. Detaily montáže otvorových konštrukcií (priemyselných brán a 
vrát) rieši výrobná (realizačná) dokumentácia. Pre určenie rozsahu pomocnej OK je umožnená 
obhliadka miesta stavby. V čase projektovania nebolo možné presne určiť rozsah potrebnej 
pomocnej oceľovej konštrukcie, presne to bude možné určiť až po demontáži starých brán. 
Z hlavy V. čl. 1 ods. 6. Zmluvy o dielo vyplýva, že „Realizačnú projektovú dokumentáciu, 
dielenskú projektovú dokumentáciu, rovnako ako aj všetky povolenia či rozhodnutia a súhlasy, 
ktoré sú k zhotovovaniu Diela potrebné, si Zhotoviteľ počas zhotovovania Diela zabezpečí sám 
a na vlastné náklady s dostatočným predstihom tak, aby bolo možné Dielo zhotovovať riadne 
a v súlade s časovým harmonogramom.“ 
 
 
Otázka č. 2: „Vo výkazoch výmer je uvádzaná „Demontáž plechového prístrešku“ – mohli by 
ste bližšie špecifikovať túto položku nakoľko to nie je  v projektovej dokumentácií.“ 
Odpoveď prijímateľa:  
Jedná sa o demontáž oceľového prístrešku o pôdorysnej ploche do 5 m2. 
 
 
Otázka č. 3: „V objekte SO 103 sú uvádzané „Hlavice vetracie„ vedeli by ste ich bližšie 
špecifikovať ( priemer, výška, materiál)“ 
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Odpoveď prijímateľa:  
Dodávka a montáž vetracej strešnej hlavice o priemere do 250 mm. 
 
 
V Bratislave, dňa 16.12.2020 
 
 
       Marek Havaš 
       Osoba zodpovedná za proces  

zadávania zákazky 
 


