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INPRO POPRAD, s.r.o. 
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

IČO: 36501476   DIČ: 2021929910   IČ DPH: SK2021929910 

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com 

Č.j.: CHEMOSVIT STROJCHEM – vysvetlenie 1   V Poprade, dňa 01.06.2021 

 

 

 

všetkým potencionálnym záujemcom  

(zverejnenie na webovom sídle 

prijímateľa NFP)  

--------------------------------------------------- 

 

 

 

VEC:  Zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: 

„Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu 62-63“ 

           - odpovede na otázky 

 

 

INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverená/splnomocnená osoba splnomocniteľa: 

CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, okr. Poprad (prijímateľ 

nenávratného finančného príspevku ďalej len „NFP“) pre zadanie zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti 

priemyselného objektu 62-63“, vám týmto zasiela a zároveň zverejňuje na webovej stránke 

prijímateľa NFP odpovede k zaslaným otázkam. 

 

Poverená/splnomocnená osoba splnomocniteľa CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. dňa 

27.05.2021 o 07:50 hod., obdržal prostredníctvom e-mailu od jedného zo záujemcov správu 

s prílohou, predmetom ktorej sú otázky v nižšie uvedenom znení. 

 

V spolupráci s prijímateľom NFP a projektantom poskytujeme na obdržané otázky odpovede 

v nižšie uvedenom znení. 

 

 

Otázka č.1:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie p.č. 14, SO 2 – Zateplenie strechy. 

Akým spôsobom je potrebné kotviť tepelnú izoláciu stropov z minerálnej vlny spodkom, 

nakoľko projekt neuvažuje s pomocnou konštrukciou, pri hrúbke zateplenie 25 cm – viď 

skladbu „S2 – Fólia – ploché strechy“.  

Bude doplnená pomocná konštrukcia a to tak, aby vyhovovala aj statickému zaťaženiu?“ 

koniec cit. 
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Odpoveď na otázku č.1: 

Zateplenie strechy sa realizuje štandardným spôsobom, ako pri iných nekontaktných 

zatepľovacích systémoch z interiérovej strany - teda nad rovinou roznášacieho roštu z CD a 

UD profilov, ktorý je potrebné realizovať s hustejším rastrom (podľa trhových skúšok). 

Tepelná izolácia v dvoch vrstvách bude volne položená na kotvenom rošte z CD a UD 

kotvami – podvesmi, t.j. nie je potrebná ďalšia pomocná konštrukcia. V technickej správe je 

uvedené, že je potrebné uskutočniť aj trhové skúšky. 

 

 

Otázka č.2:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie p.č. 25 a 26, SO 3 – Zateplenie obvodového 

plášťa. 

Výkaz výmer uvažuje s hniezdnou búdkou pre vtáky dvojkomorovou pre dážďovníky. 

Stavebné povolenie č. 252/2020/02-HL zo dňa 13. 2. 2020 v bode 6 požaduje 10 ks 3-

komorových hniezdnych búdok, 3 ks 1-komorového boxu pre netopiere, 10 ks hniezdnych 

podložiek pre belorítku domovú. 

Bude opravený výkaz v zmysle Stavebného povolenia, alebo sa nebude rešpektovať vydané 

právoplatné Stavebné povolenie. 

Ak bude opravený výkaz výmer, je potrebné zadefinovať umiestnenia jednotlivých prvkov na 

fasáde.“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.2: 

Vo výkaze výmer v objekte 3 – Zateplenie obvodového plášťa (SO 01.20) v pol. č. 26, 27 sa 

nachádza montáž a dodávka hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu XPS 2-

komorová pre dážďovníky v počte 32 ks. 

V predmetnom stavebnom povolení číslo: 250/2020/02-HL zo dňa 13. februára 2020 v bode 

6. je predpísané, že je potrebné okrem iného zrealizovať 10 ks 3-komorových hniezdnych 

búdok, 3 ks 1-komorového boxu pre netopiere, 10 ks hniezdnych podložiek pre belorítku 

domovú. 

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený výdavok bude len to, čo je uvedené vo Výkaze výmer – 

Rozpočte, ostatné nad tento rámec bude hradené výlučne prijímateľom NFP. Zhotoviteľ dodá 

a osadí hniezdne búdky, boxy a podložky v zmysle stavebného povolenia, pričom rozdiel vo 

výmere množstva bude osobitne objednaný u zhotoviteľa, resp. riešený v zmysle ZoD. 

Z uvedeného dôvodu nezasahujeme do Výkazu výmer – Rozpočtu.  

Konkrétne miesta ich umiestnenia na fasáde pod rímsou pre zhotoviteľa budú určené po 

vykonaní obhliadky fasády z lešenia za účasti odborne spôsobilej osoby. 

 

 

Otázka č.3:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie termínu výstavby.  Vo výzve pre 

predkladanie ponúk je v bode 7 „Lehoty“ uvedená doba výstavby do 36 týždňov.  

Stavebné povolenie č. 252/2020/02-HL zo dňa 13. 2. 2020 v bode 6 požaduje realizáciu prác 

na obvodovom plášti objektu 63 po 15.8.2021.  
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Bude táto lehota zohľadnená v termíne, resp. v čase realizácie o ktorú uchádzač nemohol 

vykonávať práce?“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.3: 

Zhotoviteľ musí rešpektovať predmetné stavebné povolenie číslo: 250/2020/02-HL zo dňa 13. 

februára 2020, vrátane bodu 6. (preto bolo súčasťou príloh výzvy na predloženie ponuky) 

a plánovať si harmonogram realizácie aj podľa podmienok v ňom uvedených. 

Termíny plnenia predmetu zmluvy sú okrem iného podrobne uvedené v prílohe č.1 výzvy na 

predloženie ponuky – návrh ZoD, kde sú aj uvedené podmienky začatia realizácie 

predmetného stavebného diela odvíjajúce sa od termínu odovzdania staveniska. Samotnému 

termínu odovzdania staveniska bude predchádzať kontrola dokumentácie zadávania tejto 

zákazky agentúrou, splnenie podmienok pred podpisom ZoD, podpis ZoD s nadobudnutím jej 

účinnosti a pod. 

 

 

Otázka č.4:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie p.č. 14, SO 4 – Ostatné inv. náklady 

Položka s označením Kryt cementobetónový cestných komunikácii skupiny CB I pre TDZ 

I a II, hr. 200 mm. 

Neuvažuje projekt s podkladnou stmelenou vrstvou  pod cementobetónový kryt, v podobe 

kameniva spevneného cementom, ako aj štrkodrvy?“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.4: 

Predmetná položka - Kryt cementobetónový, je položka ktorá slúži ako vysprávka pri 

napojení spevnených plôch k zateplenému objektu. Všetky podkladné vrstvy spevnených 

plôch sú zachované a netreba ich realizovať. 

 

 

Otázka č.5:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie p.č. 92, SO 4 – Ostatné inv. náklady 

Položka s označením Odborná prehliadka a odborná skúška je uvedená v Množstve 500. Je 

táto hodnota správna? Nemala by tam byť hodnota 1 a uchádzač si vyplní Jednotkovú cenu?“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.5: 

Predmetná položka bola uvedená ako fixná cena za revízne správy a skúšky.  

Omylom bola uvedená MJ „EUR“ a Množstvo „500,000“.  

Po správnosti MJ má byť „súb“ a Množstvo „1“.  

Z uvedeného dôvodu zasielame a zverejňujeme opravený Výkaz výmer – Rozpočet vo 

formáte excel, ako novú prílohu č. 2 výzvy na predloženie ponuky s farebným 

vyznačením miest úpravy.  

Vzhľadom na nový podklad pre vyhotovenie ponuky: 
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- primerane upravujeme (predlžujeme) lehotu na predloženie ponuky z 07.06.2021 do 

10:30 hod. na 10.06.2021 do 10:30 hod. (bod 10. Lehota na predloženie ponuky – výzvy na 

predloženie ponuky), 

- primerane upravujeme (predlžujeme) dátum otvárania ponúk z 07.06.2021 o 11:30 hod. 

na 10.06.2021 o 11:30 hod. (bod 15. Otváranie ponúk – výzvy na predloženie ponuky). 

 

 

Otázka č.6:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom je potrebné zrealizovať 

veľké plochy presklených stien v podobe okenných zostáv, nakoľko tie sú definované v SO  1 

– Výmena okien a dverí pod p.č. – 42; 44-48; 50-51; 55-56.  

Projektová dokumentácia, ako aj výkaz výmer uvádzajú ako materiál plast. K takýmto 

deleniam je potrebné uvažovať s pomocnou oceľovou konštrukciou, resp. zámenou 

materiálov za hliník. 

Má zhotoviteľ naceniť spomínané prvky tak, ako je to zadané vo Výkaze výmer? Nie všetky 

tieto prvky budú technicky zrealizovateľné, a zároveň pri danom delení a rozponoch nemôže 

byť poskytovaná záručná doba.“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.6: 

Výpis výrobkov špecifikuje rozmer okenných konštrukcií, materiál a výplň. Konkrétne 

technické riešenie okenných konštrukcií je na výrobcovi, ktorý so zhotoviteľom poskytuje 

minimálne predpísanú záruku. Rozmer jednotlivých polí výplní je v 

štandardných veľkostiach, ktoré je možné vyrobiť z plastových profilov, za prípadného 

použitia staticky požadovaných výstuh, ktoré budú súčasťou ponuky. 

 

 

Otázka č.7:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či chápeme správne  bod č. 9 „Výzvy na 

predloženie ponúk“ kde je možná fakturácia po jednotlivých celkoch a to za odovzdané 

a prevzaté celky: 1 – Zateplenie obvodového plášťa, 2 – Zateplenie strechy, 3 – Výmena 

okien a dverí, 4 –Ostatné súvisiace práce. 

Zhotoviteľ pred zimnou sezónou môže zrealizovať a vyfaktúrovať objekty SO 1 a SO 2. Ak 

začne robiť na objekte SO 3, ale kvôli technologickej prestávke spôsobenej poveternostnými 

vplyvmi túto časť do zimných mesiacov nestihne ukončiť a bude musieť prerušiť práce, je  pri 

prerušení stavby oprávnený faktúrovať aj tú časť, ktorú má hotovú a nie pre vlastné 

rozhodnutie nemôže pokračovať v prácach na fasáde ďalej?“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.7: 

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať podmienky financovania predmetu zákazky (bod 9. výzvy 

na predloženie ponuky; Čl. 7. Platobné podmienky - ZoD), ktoré vylučuje vašu hypotetickú 

konštrukciu platobných podmienok. 
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Otázka č.8:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie detailu, ako sa má zhotoviteľ vysporiadať 

s časťou fasády, ktorá sa má zatepliť zateplovacím systémom v problematickom mieste. 

Na časti fasády (popri žeriavovej dráhe) sú vedené dôležité rozvody elektroinštalácii a iných 

inštalácii, ktorých riešená prekládka nie je ani v PD, ale ani vo VV.“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.8: 

Projektová dokumentácia zachytáva všetky vedenia vo výkrese pohľadov. Z PD je zrejmé, že 

niektoré vedenia väčších rozmerov s obtiažnou prekládkou, ostávajú v pôvodnej polohe - 

zapustené v zatepľovacom systéme. Na oceľových pomocných nosných konštrukciách je 

potrebné obnoviť náter. 

 

 

Otázka č.9:  

cit:  

„Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie rozmerov prefabrikovanej dosky pre zakrytie 

teplovodného kanála, tj p.č. 13 v SO 4 – Ostatné inv. Náklady.“ 

koniec cit. 

 

Odpoveď na otázku č.9: 

Z kladačského plánu a detailu v PD je zrejmé že prefabrikáty majú rozmer 500x1100 mm. 

Pred realizáciou je ich dlhší rozmer potrebné zamerať, tak ako pri ostatných stavebných 

výrobkoch. 

 

 

Príloha: 

- opravený Výkaz výmer – Rozpočet vo formáte excel, ako nová prílohu č. 2 výzvy na 

predloženie ponuky 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

                                                              ..................................................... 

Ing. Vladimír Margetaj 

konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné 

obstarávanie 


