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Verejný obstarávateľ: Obec Habovka,  Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka, IČO: 00314471 
Predmet zákazky: Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka 
 

                                                     
Uchádzačom 

   
Vec: 
Vysvetlenie súťažných podkladov 1 
 
Na základe žiadosti záujemcu o doplnenie informácii, podávame vysvetlenie na zákazku s nízkou hodnotou 
na  predmet zákazky: „Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka“. 
 
Otázka č.1:  

- Výkaz výmer neobsahuje plechovú okapnicu pod strešnú fóliu, technologicky postup montáže 

strešnej fólie tuto kciu vyžaduje. Bude sa dodávať a montovať? Áno alebo Nie? 

 
 Odpoveď k otázke č.1:  

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o zapracovanie  dodávky a montáže okapnice pod strešnú 
fóliu do položky č. 765901082 Montáž strešnej fólie - 1333,52 m2 
Nový popis položky č. 765901082 bude znieť: 
Montáž strešnej fólie vrátane dodávky a montáže okapnice pod fóliu 

 
Otázka č.2: 

- Pri demontáži strešných okien (následná spätná montáž) bude poškodená sadrokartónová špaleta 

okien (celkom 23 ks), úpravu SDK ostenia výkaz výmer neobsahuje. Budú sa tieto SDK špalety 

realizovať? Áno alebo Nie? 

 
 Odpoveď k otázke č.2:  

Áno, tieto SDK špalety sa budú realizovať. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o zapracovanie 
dodávky a montáže ostenia do položky č. 766671002   Spätná montáž okna strešného VELUX, 
veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním  -  23 ks 
Nový popis položky č. 766671002 bude znieť: 
Spätná montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, 
parozábranou a lemovaním vrátane dodávky a montáže ostenia strešného okna 

 
Otázka č. 3: 

- Položka VV c.283230006800 – Parotesná zabraná pod tepelnú izoláciu ZOSPODU. Tato 

konštrukcia sa nedá zrealizovať cez strešný plást tak aby bol dodŕžaný technologicky postup (TP) 

montáže tejto fólie. Bráni tomu stavajúca konštrukcia SDK a jej zavesenie na krokvách. A taktiež 

ani poloha fólie (na rastre SDK nie je podľa TP). Tato konštrukcia aby bola prevedená správne sa 

musí realizovať zospodu. Prosím o vysvetlenie. 

 Odpoveď k otázke č.3:  
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov aby neocenili tieto položky: 

č. pol.  712290020  Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé  455 m2 

č.pol.  283230006800 Parotesná zábrana pod tepelnú izoláciu zospodu  523,25 m2 

 

t.j. uchádzač uvedie nulovú cenu pri týchto dvoch položkách. 

 

14.02.2018 
       Ing. Ľuboslava Šafrová 

poverená výkonom VO 


