SPU/ZNH/34/2017

Záznam z obhliadky zákazky s nízkou hodnotou na predmet
„Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny zástupcov verejného obstarávateľa a prezenčnej listiny záujemcov.

1. Obhliadka sa konala dňa 9.10.2017 o 10,00 hod. v Nitre na ul. Štúrova 3, s miestom stretnutia vo
vestibule ŠD Mladosť v súlade s bodom 4 Výzvy na predloženie ponuky SPU/ZNH/34/2017 zo dňa
4.10.2017.

2. Účelom obhliadky bolo získať poznatky z reálneho prostredia, v ktorom sa má predmet zákazky
realizovať.

3. Účastníci obhliadky si prezreli priestory spoločenskej miestnosti v ŠD Mladosť, v ktorom sa budú
uskutočňovať stavebné práce tvoriace predmet zákazky.

4. Na obhliadke boli vznesené nasledovné otázky, na ktoré verejný obstarávateľ odpovedal
nasledovne:
4.1 Bude predmetom zákazky aj elektroinštalácia, vo výkaze výmer sa nenachádza?
Odpoveď: Elektroinštalácia nebude predmetom zákazky
4.2 Vo výzve je uvedené, že predmetom zákazky je realizácia posuvnej deliacej steny, vo výkaze
výmer je sadrokartónová stena, aký typ steny bude predmetom zákazky?
Odpoveď: Predmetom zákazky bude realizácia sadrokartónovej steny v súlade s výkazom
výmer
4.3 Verejným obstarávateľom poskytnuté prílohy č. 10 a 11 sú rovnaké. Je to len administratívna
chyba a celkový počet príloh je 10, alebo bude dodatočne doplnená príloha č.11.
Odpoveď: bola to len administratívna chyba, týmto verejný obstarávateľ upravuje počet príloh
na 10.
4.4 Čo znamená profil N6 v položke 35 a 36 výkazu výmer (otázka sa týka celého oddielu 714
výkazu výmer)?
Odpoveď: N6 nie je profil, ale označenie pozície akustického obkladu na výkrese. V položkách
35 a 36 výkazu výmer je za základným textom čiarka a potom nasleduje označenie N6.
Akustický obklad je navrhnutý ako panelový zo skleného vlákna o vysokej hustote o rozmeroch
2700 x 600 mm (vxš) o hrúbke 40 mm, hustota panelu 5kg/m2, pohľadová plocha zo sklenenej
tkaniny, zadná plocha pokrytá sklenenou tkaninou, celková hrúbka systému 50 mm, absorpčná
trieda - A, koeficient zvukovej pohltivosti αw =1,0, obvodové profily tmavosivej farby, farbu
akustického obklad stien vyberie investor zo vzorkovníka vybraného dodávateľa obkladu,
svetelná odrazivosť obkladu 47,1%. Popis je príkladom riešenia, presné riešenie bude upresnené
po výbere dodávateľa podľa jeho systémového riešenia. V projekte je uvažovaný systém
výrobcu Ecophon.sk. Technické parametre obkladu musia byť dodržané.
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5. Záznam z obhliadky bude zaslaný všetkým známym záujemcom a hospodárskym subjektom, ktorí
sa zúčastnili obhliadky e-mailom a zároveň bude zverejnený na webovej stránke verejného
obstarávateľa.

Prílohy: - prezenčná listina

Zapísala: JUDr. Alžbeta Kentošová, pracovník pre verejné obstarávanie

V Nitre 9.10.2017

