Vysvetlenie súťažných podkladov I.
3.3.2021
Názov zákazky:
Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál spol. TOMARK, s.r.o.
Otázka č. 1:
V rámci profesií je predmetom riešenia aj objekt plynoinštalácia-výmena infražiaričov vo výrobných
halách. Tento objekt sa nenachádza v súťažných podkladoch prosíme o doplnenie Projektovej
dokumentácie a výkazu výmer.
Odpoveď:
V rámci expedície finálnej verzie rozpočtu bola táto časť vyňatá na základe odporúčaných opatrení
v rámci vypracovaného energetického auditu. PD na túto časť je spracovaná, rovnako aj rozpočet.
Otázka č. 2:
Prosíme o určenie farby plastových okien na výrobnej hale VH1
Odpoveď:
Okná sú biele, okrem okien rozmeru 4000x1000mm v počte 2ks, ktoré sú modré – rovnaký farebný
odtieň ako jestv. okná v predmetnej sekcii, kde budú osadené.
Otázka č. 3:
Prosíme o doplnenie špecifikácie prvkov oceľových doplnkových konštrukcií na obidvoch halách.
Týka sa to týchto položiek-viď nižšie
VH1
103 767 767995210R Montáž a dodávka -oceľové doplnkové konštrukcie
VH2
68 767 767995210R Montáž a dodávka -oceľové doplnkové konštrukcie

kg
kg

5400,000
12300,000

Odpoveď:
Jedná sa o doplnenie oc. výmen, presná špecifikácia bude predmetom realizačnej dokumentácie.
Otázka č. 4:
Výrobná hala VH1
Prosíme o preverenie množstva, je táto tonáž uvedená správne?
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Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na
skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na
skládku za každý ďalší 1 km
Vnútrostavenisková doprava sutiny
a vybúraných hmôt do 10 m
Poplatok za skladovanie+kontajner betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné

t

268,139

t

2681,390

t

268,139

t

268,139

Odpoveď:
Tonáž je uvedená správne, rozpočtovali sme odvoz sute na vzdialenosť cca 10km.
Otázka č. 5
Je v množstve tejto položky zahrnutá aj výmera lemovanie okolo brán odtieňom červenej farby RAL
3000?

Montáž a dodávka stenový lamelový fasádny
hliníkový systém, lamely hr.1,2mm, farebné
prevedenie, s
príslušenstvom,lemovaním,oplechovaním,spojovací
94 767 767411123R materál
m2 1955,000
Odpoveď
Položka je agregovaná, čiže vrátane všetkých lemovaní, oplechovaní a príslušenstva.
Otázka č. 6
Pôvodný stav VH1
Obvodový plášť je kombinovaný montovaný z plynosilikátových panelov a murovaný z dierovaných
tehál. Povrchová úprava pôvodného opláštenia predstavuje vonkajšia brizolitová omietka, v rámci
východnej
dvojpodlažnej sekcie bolo navyše aplikované zateplenie EPS 70 F hr.50mm.
Nový stav VH1
Pred vlastnou realizáciou fasádneho systému, resp. pred kotvením a prichytením tepelnej izolácie je
potrebné realizovať úpravu podkladu. Čo znamená úprava podkladu? Pôvodná omietka a zateplenie
sa ponechava?
Odpoveď:
V rámci prevetrávanej fasády v časti zateplenej sa pôvodná tepelná izolácia ponechá.
Úprava podkladu je navrhovaná v rámci kontakt. zatepl. systému, hlavne v rámci soklovej oblasti cca
153m2.
Otázka č. 7
Otázka - je možne požiadavku na obrat 5 miliónov za posledné tri roky kumulovať formou združenia a
takto sa uchádzať o zákazku ?
Podmienky účasti –finančné a ekonomické postavenie
B) Potenciálny dodávateľ predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka, za posledné tri hospodárske roky.
Požiadavka na výšku obratu: min. 5 miliónov EUR za posledné tri hospodárske roky za uskutočnenie
pozemných stavieb.
Odpoveď:
Ponuku môže predložiť skupina uchádzačov, pričom vyššie uvedenú podmienku účasti preukazujú
spoločne.
Uchádzač môže využiť i kapacity inej osoby je možné využiť na preukázanie splnenia vyššie uvedenej
zákazky, a to bez ohľadu na právny vzťah tretej osoby k uchádzačovi. V tomto prípade sa však v ponuke
vyžaduje (alebo sa to bude vyžadovať v rámci inštitútu vysvetlenia/doplnenia ponuky), aby uchádzač
preukázal, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity osoby, ktorú využije na
preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti.
Vyššie popísané skutočnosti môže uchádzač preukázať jednoduchým písomným čestným vyhlásením
(prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu
zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu, prípadne aj zmluvným vzťahom.
Rovnako upozorňujeme, že prijímateľ/obstarávateľ preverí, či osoba, ktorej kapacity majú byť použité
na preukázanie splnenia podmienok účasti, je oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

