Príloha č. 8: Odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
Realizácia stavebných prác: Zvolen, vybudovanie klimatizácie v budove A
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Spoločnosť SPP poskytuje nasledovné
stanovisko k otázkam záujemcu:
1. Otázka záujemcu:
Projektová dokumentácia rieši elektrickú časť, resp. napojenie klimatizačných jednotiek len veľmi
všeobecne, takisto ani v rozpočte nefigurujú položky elektroinštalácie a z toho vyplývajú otázky resp.
nezrovnalosti, nakoľko vy požadujete dodať celé dielo ako celok.
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Spoločnosť SPP požaduje do ceny diela zahrnúť aj náklady na súvisiace stavebné
a elektroinštalačné práce a dodávky, aj napriek tomu, že nie sú vo výkaze výmer podrobne
vyšpecifikované.
Náklady súvisiace stavebné úpravy a na elektroinštalačné práce a dodávky musia byť zahrnuté
v celkovej cene, pričom súčasťou elektroinštalačných prác musí byť aj vypracovanie a dodanie
revíznej správy.
Po vykonaní prác bude potrebné vypracovať projekt skutočného vyhovenia, ktorý musí byť vrátane
časti elektroinštalácia. Projekt skutočného vyhotovenia je požadovaný len vo výkresovej forme
v dvoch vyhotoveniach, zakreslením zmien a doplnení do pôvodnej projektovej dokumentácie.
2. Otázka záujemcu:
Odkiaľ sa bude napájať vonkajšia jednotka (na chodbe na prízemí je rozvodná skriňa)?
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Spoločnosť SPP na základe stanoviska projektanta stavby odporúča vonkajšiu jednotku napojiť
z rozvádzača na 1.NP.
Pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné oceniť riešenie so zapojením vonkajšej jednotky
z rozvádzača na 1.NP.
3. Otázka záujemcu:
Odkiaľ sa majú napájať vnútorné jednotky (zo zásuviek v jednotlivých miestnostiach, či taktiež z
rozvádzača)?
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Spoločnosť SPP na základe stanoviska projektanta stavby odporúča napájať vnútorné jednotky
z rozvádzača na 1.NP a vytvoriť samostatný okruh.
Pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné oceniť riešenie s navrhovaným zapojením.
4. Otázka záujemcu:
V rozpočte nie je napočítaný elektroinštalačný materiál, doúčtuje sa podľa skutkového stavu po
realizácii?
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Náklady na elektroinštalačný materiál musia byť započítané v cena diela. V cene diela musia byť
celkové náklady na elektroinštalačné práce a dodávky (práce vrátane dodávok materiálu)
vrátane nákladov na vypracovanie revíznej správy.
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5. Otázka záujemcu:
Keďže bude zásah do rozvodnej skrine, je nutná nová revízna správa, taktiež to nie je v rozpočte.
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Náklady na vypracovanie revíznej správy elektroinštalácie musia byť zahrnuté do ceny diela. Cena
diela musí obsahovať aj náklady na projekt skutočného vyhotovenia, ktorého súčasťou musí byť aj
časť elektroinštalácia.

V Bratislave, dňa 18.09.2018
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