
Obec Podhorany , Obecný úrad , Mechenice 51 , 951 46 Podhorany , IČO: 00308 374 
 

Zákazka: „Dom kultúry Podhorany- časť Mechenice, rekonštrukcia-1.etapa – oprava strechy“ 

VVO č.114/2016 z 15.6.2016 pod č. 9914 - WYP 

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov 

1. Akým spôsobom a kde budú ukončené novovybudované dažďové zvody mimo objektu? Technická 
správa časti zdravotechnika uvádza len nasledovné: "Dažďové zvody budú ukončené 1,0 m pred 
kultúrnym domom v nezamŕzajúcej hĺbke (-1,20 pod upraveným terénom) a ukončené redukciou 
R125/160" 
 
Odpoveď: Novovybudované dažďové zvody budú ukončené vo vzdialenosti 1,0 m okolo KD podľa 
návrhu uvedeného v profesii ZT. Tieto ležaté potrubia budú napojené na vonkajšiu kanalizáciu riešenú 
v samostatnej projektovej dokumentácii s ich vyvedením do navrhovanej zbernej kanalizácie v osovej 
línii blízkej odvodňovacej priekopy. Navrhované zberné potrubie v línii odvodňovacej priekopy bude 
pod terénom a priekopa bude zrušená.Voda bude zberným potrubím vedeným  od zastávky BUS 
odvedená do miestneho potoka. 

2. V projektovej dokumentácii a položkovom rozpočte sa neuvádza povrchová úprava oceľových 
konštrukcií nosníkov HEB a väzníc U. Prosím udajte či a prípadne aká má byť finálna úprava týchto 
konštrukcií. 
 
Odpoveď:Povrchová úprava bude riešená v II.etape výstavby, kde sa budú riešiť vnútorné priestory 
KD vrátane vnútorných profesií / podhľady, elektroinštalácia..../. Náter bude protipožiarny podľa 
požiadaviek projektu požiarnej ochrany. Nosníky budú nad podhľadom. 
 

3.  Prosím uvedťe požiadavku na povrchovú úpravu trapézového plechu - pozink alebo RAL? 
 
Odpoveď: povrchová úprava trapézových plechov bude pozink / plechy nebudú z interiéru viditeľné, 
budú nad podhľadom /. 
 

4. Vo výkaze výmer je nesprávne uvedená plošná hmotnosť trapézového plechu hr. 1 mm, výšky vlny 50 
mm. Uvedená hmotnosť je približne o tretinu nižšia ako v skutočnosti. Akým spôsobom máme 
skutočnú hmotnosť plechov zohľadniť vo výkaze výmer? 
 
Odpoveď: Plošnú hmotnosť uvádzajte podľa vami zistenej a všeobecne známej skutočnosti.  
 

5.  Položka č. 5 časti SO-01-E1.1 "Dovoz sypaniny zo skládky s naložením", prosím špecifikujte v akej 
vzdialenosti sa nachádza daná skládka. 
 
Odpoveď: Dovoz sypaniny uvažujte pri oceňovaní zo vzdialenosti 15km, pri fakturácii na základe 
predložených dokladov bude dozorom stavby odsúhlasená skutočnosť, ktorú si bude dodávateľ 
účtovať. Predpokladá sa, že skutočnosť bude nižšia ako 15km. 

 

 

Za verejného obstarávateľa:                                      Mgr. Magdaléna Bogyová v.r. 

                                                                                               starostka obce 

Podhorany, dňa 7.7.2016 


