
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

 

V Pezinku, dňa 22.08.2017 
Zn.: 1/16/42/2017 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pamätného domu – rodný dom Jána Kupeckého, I. etapa“ 
 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov 

 
V rámci súťaže „Rekonštrukcia pamätného domu – rodný dom Jána Kupeckého, I. etapa“ boli doručené 
verejnému obstarávateľovi otázky, tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť a zapracovať do cenovej ponuky: 
Otázka 1.  
Diel: 765 – Konštrukcie – krytiny tvrdé  
Položka: č.190 – Krytina betónová Bramac bobrovka strecha jednoduchá vrátane nutných strešných doplnkov 
(protisnehové škridle, odvetrávacie škridle, stúpacia plošina)  
Na základe dopytovania materiálu nám dodávateľ oznámil že typ Bramac bobrovka už nie je v sortimente. Je 
možné alternatívne ocenenie typom Bramac REVIVA alebo Tondach BOBROVKA? 
Odpoveď:  
Podľa požiadaviek pamiatkarov tam musí byť Bobrovka takže môže byť Tondach Bobrovka. 
 
Otázka 2. 
Diel: 765 – Konštrukcie – krytiny tvrdé  
Položka: č.190 – Krytina betónová Bramac bobrovka strecha jednoduchá vrátane nutných strešných doplnkov 
(protisnehové škridle, odvetrávacie škridle, stúpacia plošina  
V Projektovej dokumentácii časť Architektúra výkres č.20 – Strecha – navrhovaný stav, je udaná farba hnedá. 
Prosíme o určenie požadovanej farby, nakoľko pri alternatívnom ocenení typ Bramac REVIVA nemá v ponuke 
hnedú farbu.  

Odpoveď:  
Žiadame naceniť typ Tondach Bobrovka farba hnedá.. 
 
Otázka 3. 
Diel: 765 – Konštrukcie – krytiny tvrdé  
Položka: č.190 – Krytina betónová Bramac bobrovka strecha jednoduchá vrátane nutných strešných doplnkov 
(protisnehové škridle, odvetrávacie škridle, stúpacia plošina) - (rovnako pre položky č. 189 a 191)  
V Projektovej dokumentácii časť Architektúra výkres č.20 – Strecha – navrhovaný stav, je udaná plocha strechy 
cca 260m2 a vo výkaze výmer 190m2. Oceniť plochu strechy podľa výkazu výmer?  

Odpoveď:  
Žiadame naceniť podľa výkazu výmer. 
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