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Vec: „Oprava budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, Bratislava“  (podlimitná zákazka na uskutočnenie 
prác)  – Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 

 
Dňa 30.11.2013 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 235/2013 pod zn. 19222 - WYP 

zverejnená výzva Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava na 
predkladanie ponúk na predmet zákazky: 
„Oprava budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, Bratislava“  (podlimitná zákazka na uskutočnenie prác). 
 

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8 súťažných 
podkladov Vám zasielame vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré si vyžiadali 
niektorí záujemcovia. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené. 

 

Otázka 1: 
Projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou súťažných podkladov rieši priamo 
rekonštrukciu elektrorozvodov no ďalej nešpecifikuje ostatné položky 
požadovaného rozpočtu – výkazu výmer preto by som Vás chcel požiadať 
o konkrétnu špecifikáciu priestorov, v ktorých sa má realizovať kazetový strop, 
respektíve výmena dlažby (predpokladám na chodbách oboch podlaží – žiadam 
špecifikovať rozsah – nakoľko na oboch podlažiach je čiastočne rekonštruovaná 
a podľa dnešných informácii zrekonštruovaná podlaha samozrejme nie je 
predmetom zakázky) 

Odpoveď 1: Na základe požiadavky verejný obstarávateľ dopĺňa nasledovné informácie : 
 
1. kazetový strop sa má realizovať iba na chodbách, nie v kanceláriách, ani 

v laboratóriách.  

2. výmena dlažby sa takisto bude realizovať iba na chodbách, a to 
v nasledovnom rozsahu: 

 
 prízemie – priestor od jedálne po mramorovú dlažbu vo vstupnom vestibule 

má dĺžku 26,30 m, šírku 2,20m 
 prízemie – priestor od mramorovej dlažby vo vstupnom vestibule po 

knižnicu ( mimo knižnice ) má dĺžku 19,47m, šírku 2,20 m 

 I. posch. – ľavá strana od lietačiek (chodba so vzduchotechnikou) po koniec 
chodby (budovy má dĺžku 47 m, šírku 2,36 m 
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I. posch. – pravá strana (za dlažbou, ktorá sa meniť nebude) od 
lietačiek po koniec chodby (budovy) má dĺžku 23,56 m, šírku 2,36 m 

Otázka 2: 
Tiež prosím o inštrukciu ako prípadne postupovať pri výmene elektro kabeláži 
v laboratóriách s realizovaných obkladom z keramických obkladov – či na povrchu 
v lištách alebo zasekať a vymeniť keramických obklad (ktorý však už nie je možné 
zohnať totožný s už jestvujúcim) 

Odpoveď 2: Na základe požiadavky verejný obstarávateľ dopĺňa nasledovné informácie : 
 
- pri výmene elektro kabeláží v laboratóriách s realizovaným obkladom 
z keramických obkladov postupovať spôsobom na povrchu v lištách.  

Otázka 3: Tiež žiadam špecifikovať uvažovaný rozsah maliarských prác – vrámci uvažovanej 
výmery sa počíta s lokálnymi vysprávkami alebo celkovou úpravou celých stien / 
stropu na chodbe a jednotlivých miestnostiach (prosím presne špecifikovať). 

Otázka 3: Na základe požiadavky verejný obstarávateľ dopĺňa nasledovné informácie : 
 
- rozsah maliarskych prác sa počíta v celom rozsahu miestností a chodieb. 

Otázka 4: 
Doplnenie pôdorysov I. a II NP o legendu miestností, resp. určiť pre pol. 87 a 128 
Maliarske práce koľko bude m2 /alebo %/ maľoviek umývateľných, olejových resp. 
obyčajných. Tento údaj bude pri stanovované ceny nutný i pri predpokladaných m2 
odstraňovania maľoviek. 
 
Odôvodnenie: Pri obhliadke bolo zistené, že v objekte sa nachádza značné 
množstvo laboratórií, ktoré majú olejové resp. umývateľné nátery. Preto pre 
stanovenie jednotných podkladov pre všetkých uchádzačov je potrebné určiť druh 
maľovky, v jednotlivých miestnostiach ,alebo aspoň výmeru pre jednotlivé druhy 
maľoviek. 

Otázka 4: Na základe požiadavky verejný obstarávateľ dopĺňa nasledovné informácie : 
 
Miestnosť č. 123 : celková výška 2,79 m, výška olejovej maľovky 1,26 m + 
strop, ostatné tvoria obkladačky vo výške 1,53 m 
Miestnosť č. 122 : detto 
Miestnosť č. 116 : celková výška 2,79 m, výška olejovej maľovky 0,77 m + 
strop, ostatné tvoria obkladačky vo výške 2,02 m 
Miestnosť č. 114 : výška olejových náterov sa rovná celkovej výške  miestnosti, 
t.j. 2,79 m + strop 
Miestnosť č. 113 : detto 
Miestnosť č. 107 : celková výška  2,79 m, výška olejovej maľovky 1,46 m + 
strop, ostatné tvoria obkladačky vo výške 1,33 m 
 
Všetky ostatné výmery sa nachádzajú vo Výkaze výmer, ktorý je 
neoddeliteľnou časťou časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

 
S pozdravom 

............................................. 
Ing. Branislav Žec, CSc. 

riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
 


