Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, 949 01 NITRA
Oddelenie služieb pre verejné obstarávanie

Záujemca/Uchádzač

Váš list zn./zo dňa

Naša značka
7897/2018/ADM

Vybavuje
Mgr. Andrea Kopasová

Dátum
19.11.2018

Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov 5
V zmysle § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na
vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky -REKONŠTRUKCIA VSTUPNEJ ČASTI
ŠKOLY, KRČKOV A TELOCVIČNE – SOŠ VETERINÁRNA NITRA – DOKONČOVACIE PRÁCE

Vám podávame príslušné vyjadrenie. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená vo Vestníku
verejného obstarávania č. 210/2018 dňa 25.10.2018 pod označením 15108-WYP.
Žiadosť záujemcu:
1. Otázka:
Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie detailu/výkresu k položke č. 31 „Betónová strieška
S.M.30 30x50“ vo výkaze výmer „01 – Vstupná časť a spojovací krčok“.
ODPOVEĎ:
PLOTOVÉ STRIEŠKY - tvárnice na plot
Plotové striešky sú plotové tvárnice z vibrolisovaného betónu. Sú vysoko pevné a mrazuvzdorné. Betónové
striešky nemajú len estetickú funkciu, ale zároveň zabraňujú prenikaniu vody do steny plotových prvkov,
resp. tvárnic, ktoré sú prevažne vyplnené betónom.
Betónové plotové striešky sa vyrábajú ako doplnkový sortiment k plotovými tvárniciam a sú určené k
ukončeniu stĺpov, múrikov a plotov.
Pre expedíciu, dopravu a skladovanie sa betónové zákrytové dosky ukladajú na drevené palety.
Plotové striešky sú pre svoju vysokú pevnosť, mrazuvzdornosť a trvanlivosť vhodné najmä pre všetky ploty,
deliace, oporné a okrasné múry a v neposlednom rade pre podmurovky a sokle budov.
Plotové striešky sú určené na zakrytie a ochranu murovaných plotových stĺpikov a pilierov.
plotové striešky - tvárnice na plot
Plotová strieška na stĺp
Typ
Rozmery (šírka x dĺžka) / cm
na palete
SS-30 30x30 2,76 8,4
30
SS-35 35x35 3,18 11,7 30
SS-40 40x40 3,30 15,9 30
SS-50 50x50 4,14 24,5 20
betónové plotové striešky - tvárnice na ukončenie múru alebo plotu Plotová strieška na múr
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Typ
Rozmery (šírka x dĺžka x výška) / cm
ks na palete
SM-20 20x50x5
2,34 8,7
60
SM-24 24x50x5
2,58 11,7 50
SM-27 27x50x5,5
2,70 14,2 50
SM-30 30x50x6
2,94 15,9 50
SM-35 35x50x6
3,12 18,0 30
SM-40 40x50x6
3,30 22,5 30
SM-47 47x50x6
3,48 24,5 30
Zákrytové dosky obdĺžnikového alebo štvorcového pôdorysu sa používajú pre zakrytie plotových, alebo
oporných múrikov a pilierov, prípadne pre zakrytie elektro, alebo plynomerných pilierov.
betónová strieška na plynomer
Strieška na plynomer
Typ
Rozmery (šírka x dĺžka x výška) / cm
SP 84 84 x 80 x 10
27,60 50
Betónové striešky sa používajú pre zakrytie plotových, alebo oporných múrikov a pilierov, prípadne pre
zakrytie plynomerov.
Betónové krycie platne - plotové striešky vhodne dopĺňajú plotové systémy, betónové ploty a oporné múry.
Plotové striešky sa používajú na zakrytie posledného radu plotu, múrika a opornej steny.
Betónové plotové striešky sú betónové výrobky, ktoré slúžia na zakrytie murovaných konštrukcií ohrád a
plotových polí a ich ochrane proti vnikaniu vlhkosti z dažďových zrážok.
Plotové striešky nazývané múrikové striešky je možné použiť na rôzne hrúbky múrikov a plotov. Betónové
striešky Stavdiel sa vyznačujú vysokou, odolnosťou, pevnosťou mrazuvzdornosťou a dlhou životnosťou.
Betónové plotové tvárnice sú veľmi pevné, skvele odolávajú mrazu a sú vhodné pre betónové ploty, deliace
a oporné múry.
Materiál pre plotové striešky
vibrolisovaný betón
Špecifikácia
tvárnice z vibrolisovaného betónu
vysoká pevnosť
mrazuvzdornosť
dlhodobá životnosť
Ochrana múrika betónovou strieškou
Ochrániť určený priestor pred nežiaducim dažďom alebo slnkom pomôžu naše betónové striešky a
múrikové striešky, ktoré plnia aj estetickú a dekoratívnu funkciu.
Plotové striešky ako štýlový doplnok na ukončenie múru alebo plotu Betónové striešky a stĺpové tvárnice z
vibrolisovaného betónu určené na zakrytie oplotenia vymurovaných zo štiepaných blokov, strateného
debnenia či klasických tehál. Vďaka svojmu hladkému povrchu zdobia plotové striešky každý profesionálne
vymurovaný plot.
Aby plotové striešky a stĺpové hlavice fungovali tak ako majú, musia mať na spodnej strane odkvapovú
drážku vedenú po celej dĺžke striešky.

2. Otázka:
Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie detailu/výkresu k položke č. 99 „Montáž a dodávka –
Šikmá schodisková plošina rozmer podlahy 900 x 750 mm ( SPIG s.r.o. zdvíhacie zariadenia
Zvolen)“ vo výkaze výmer „01 – Vstupná časť a spojovací krčok“.
ODPOVEĎ:
Zhotoviteľ si požiada podklady od firmy SPIG s.r.o. Zvolen, ktorá položku naceňovala.
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3.

Otázka:
Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie detailu/výkresu k položke č. 253 „Odvetranie
kuchynského zariadenia na strechu“ vo výkaze výmer „01 – Vstupná časť a spojovací krčok“.
ODPOVEĎ:
Položka č. 253 odvetranie kuchynského zariadenia na strechu je už zrealizované, jedná sa
o odvedenie digestora cez bočnú stranu svetlíka nad úroveň strechy. /nebolo uvedené v odpočte
prác/.

S pozdravom

Mgr. Andrea Kopasová
odborný referent pre VO
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