Evidenčné číslo obstarávania: KO-OVS-096-20

Odpovede na otázky č. 3 - 5 záujemcov v obchodnej verejnej súťaži
na predmet obstarávania:
Michalovce, rekonštrukcia klimatizácie pre starú AB.

Otázka č. 3 záujemcu:

Podľa súťažných podmienok je termín odovzdania diela do konca roka 2020, z čoho vyplýva, že v
budove sa nebude môcť kúriť vo vykurovacom období – predpoklad 10-12/2020.
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Rozvod kúrenia v predmetnej budove (AB stará) je nezávislý od rozvodov chladenia. Jedná sa o
štvortrubkový systém, pričom 2 trubky kúrenia ostávajú v pôvodnom stave a budú sa meniť len 2 trubky
ku chladeniu. Kúrenie bude zabezpečené starými jednotkami (funcoilami) a po ich výmene sa bude kúriť
už novými jednotkami. Rozvody chladenia sa teda môžu meniť nezávisle od rozvodov kúrenia, teda aj v
zime.

Otázka č. 4 záujemcu:

Podľa výrobcov niektoré zariadenia (chiller, čerpadlo) sa už nevyrábajú a je potrebné odsúhlasiť
projektantom ich zámenu za novší typ.
Odpoveď Spoločnosti SPP:
Na základe vyjadrenia projektanta, namiesto vonkajšej klimatizačnej jednotky, ktorá je uvedená
v realizačnej projektovej dokumentácii, typové označenie „CHILLER - AERMEC NRL 650 °°°A°J°04“, je
potrebné uvažovať s referenčným typom klimatizačnej jednotky: CHILLER - AERMEC
NRB0654°°°A°J°04. Technický list klimatizačnej jednotky „CHILLER - AERMEC NRB0654°°°A°J°04“ je
doplnený ako ďalšia príloha „Podkladov pre vypracovanie ponuky“.
Namiesto čerpadla typové označenie „GRUNDFOS UPS 65-180 F“ je potrebné uvažovať s čerpadlom
s typovým označením: GRUNDFOS MAGNA1 65-150 F. Technický list čerpadla „GRUNDFOS MAGNA1
65-150 F“ je doplnený ako ďalšia príloha „Podkladov pre vypracovanie ponuky“.
Predmetné zmeny typových označení uvedených výrobkov sú zapracované do „Výkazu výmer – zmena
č.1“, ktorý tvorí Prílohu č. 12 Súťažných podkladov.
Spoločnosť SPP požaduje, aby navrhovatelia predložili v návrhu ocenený poskytnutý „Výkaz výmer –
zmena č.1“ zo dňa 10.07.2020, ktorý tvorí Prílohu č. 12 Súťažných podkladov.

Otázka č. 5 záujemcu:

V súvislosti s prebiehajúcim výberovým konaním na rekonštrukciu klimatizácie v administratívnej
budove SPP v Michalovciach by som Vás touto cestou chcela požiadať o došpecifikovanie nemrznúcej
zmesi, ktorá má byť použitá v systéme chladenia v rámci predmetnej dodávky. V rámci dostupnej
špecifikácie tieto informácie uvedené nie sú, ale zároveň sa spomínajú v technickej správe.
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Prosíme o špecifikáciu:
- množstva nemrznúcej zmesi, ktorá je potrebná,
- typ nemrznúcej zmesi, ktorý sa má použiť.
Odpoveď Spoločnosti SPP:
S použitím nemrznúcej zmesi projekt nepočíta. Pred zimou (v čase keď sa už chladenie nepoužíva) je
potrebné vonkajšiu časť chladiacej vody vypustiť cez vypúšťacie ventily v kotolni. Pred sezónou chladenia
sa táto voda opäť doplní. Vypustenie chladiacej vody zo systému pre zimou a jeho opätovné napustenie
pred letom vykonáva v rámci výkonu pravidelného servisu pre Spoločnosť SPP iný dodávateľ, ktorý má
potrebné oprávnenia na výkon servisu klimatizačných zariadení.
Prílohy (poskytované elektronicky – dodatočne vložené dňa 10.07.2020 na portál proebiz.com ako súčasť
súťažných podkladov):
Príloha č.10 Súťažných podkladov: Technický list klimatizačnej jednotky „CHILLER - AERMEC
NRB0654°°°A°J°04“
Príloha č. 11 Súťažných podkladov: Technický list čerpadla „GRUNDFOS MAGNA1 65-150 F“
Príloha č. 12 Súťažných podkladov: „Výkaz výmer - zmena č.1“ zo dňa 10.07.2020
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