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Všetkým záujemcom  
V Bratislave 18.02.2021 

 
VEC: Výmena osvetlenia na výrobných halách 1-16  -  vysvetlenie č. 2 a zmena termínov 

Na základe žiadosti o vysvetlenie  k zákazke „Výmena osvetlenia na výrobných halách 1-16“, 

ktorá sa uskutočňuje v súlade s metodickým pokynom CKO č. 12, Vám poskytujeme nasledovné 

vysvetlenie: 

 

Otázka č.1  

Svetelno-technický výpočet uvažuje s dvoma typmi svietidlami a vo výkaze sú uvažované typy tri. 
Nesúladí to. Čo máme brať záväzne do CP - svetelnotechnický výpočet alebo výkaz materiálu?  
 
Odpoveď č. 1 

Žiadame o ocenenie dodávky a výkonov v zmysle dokumentu CP_výkaz výmer. 

Otázka č.2 

Vo výzve je napísané, že môžeme použiť aj ekvivalentné technické riešenie. Ak by sme ho chceli použiť 

akú formu CP máme použiť? Musí to byť napočítané (namustrované) presne na daný výkaz výmer?   

Odpoveď. 2  

Cenovú ponuku žiadame spracovať v podobe a granulite ako je stanovené v CP _ výkaz výmer s tým, že 

identifikáciu ekvivalentu, ako aj jeho presnú, detailnú špecifikáciu pre možnosť vyhodnotenia ponuky 

a porovnania žiadame uviesť separátne v osobitnej kolónke „V“ v podobe vysvetlenia. 

Otázka č. 3 

Žiadame o vysvetlenie, resp. bližšiu špecifikáciu nižšie uvedeného v tabuľke. Požadované je dôležité 

pre korektné nacenenie ponuky. 

 

Spínač ovládania skupín ks 8,000   

Riadiaca rozvodnica ks 1,000   

Kábel na prepojenie snímačov bm 600,000   

    

Doplnenie výzbroje rozvádzača sada 1,000   

Podružný materiál (svorky, krabičky, držiaky) sada 1,000   

Kábel na kompletné prekáblovanie sviet. bm 350,000   

    



Odpoveď č. 3  

Uvedené položky sú metodickou informáciou pre ponúkajúceho o tom, v akom rozklade má predložiť 

ponuku potrebnú na realizáciu diela. 

Určiť rozsah podružného materiálu a doplnenie výzbroje rozvádzača je úlohou ponúkajúceho na 

základe vlastného technologického postupu v súlade príslušnými normami. 

Stanovenie a výber typu spínačov a riadiacej rozvodnice, ako aj typu kábla na prekáblovanie siete je 

rovnako úlohou ponúkajúceho, tiež v súlade príslušnými normami. 

 

Vzhľadom na poskytnuté vysvetlenie dochádza k úprave termínov nasledovne: 

predkladania ponúk sa mení z 19.02.2021 do 10:00 hod. na nový termín 26.02.2021 do 10: hod.  

otváranie ponúk sa mení z 19.02.2021 o 10:30 hod. na nový termín 26.02.2021 o 10:30 hod. 

 

V prípade ak máte záujem o vykonanie obhliadky, termín si je možné dohodnúť telefonicky na 

telefónom čísle: +421904 888427 alebo mailom senarikova@aksenarikova.sk cez kontaktnú osobu: Eva 

Senáriková. 
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