SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA,
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Všetkým záujemcom,
ktorí si stiahli súťažné podklady
z profilu verejného obstarávateľa

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

321/2014

Eva Bartošová

Liptovský Mikuláš

26.03.2014

Vec:
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet zákazky:
Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov SMOPaJ,
Školská 4, Liptovský Mikuláš
Vyhlásené:
Vestník verejného obstarávania č. 41/2014zo dňa 27.02.2014 pod číslom
2590-MST
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej na adresu verejného obstarávateľa
pre toto verejné obstarávanie, Vám poskytujeme nasledovnú odpoveď:
Otázka č.1
SLľ – pracovný stôl ľavý 1.23
pracovná doska z jedného kusa, vcelku?
Stolová podnož HAFELE Idea Motion 500 sguare môže byť vo variante elektricky výškovo
nastaviteľnej. Je takáto požiadavka na podnože, ktoré majú byť predmetom dodávky?
Odpoveď č.1
- nemusí byť v celku, ale dyhy musí byť zosadená
- nie je elektrické
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Otázka č.2
PU – pracovný pult 1.23
vo výkrese nie je vidieť žiadna nerezová konštrukcia...
Odpoveď č.2
- nerez je uvažovaná ako konštrukčný prvok/materiál/, riešenie je súčasťou výrobnej dokumentácie
Otázka č.3
Panelový systém 1.23
- poprosím bližšie špecifikovať, čo znamená: lamino Avorio RAL 1013+hliník,
ktorých častí sa týka toto prevedenie, keďže v popise je aj dýhovaná DTD orech
Odpoveď č.3
- panel je laminovaná doska vo farbe lamino Avorio RAL 1013 + hliník sú prvky
zavesného systému
- skrinky a police sú dyhované
- viď v popise špecifikácie a viď uvedená adresa vital.sk
Otázka č.4
SK SKRINKA 1.23
- aké úchytky by mali byť použité na všetkých dýhovaných solitéroch?
Odpoveď č.4
- úchytky HAFELE 100.56.001
Otázka č.5
SS Šatníková skrinka 1.23
Komplet celá skrinka má byť dýhovaná? Aj s medzistenami, policami
a prípadnou vnútornou výbavou? Horizontálne zosadzovanie má byť
aj na korpusoch? Prevedenie bude jednotné pre všetky dýhované prvky?
Odpoveď č.5
- dyhované viditeľné vonkajšie časti skrinky, horizontálne zosadenie
Otázka č.6
OS obklad vzduchotechniky 1.02
imitácia kôry má byť vytvorená jedine rôznorodým ukladaním masívnych hranolov?
- bolo by možné doložiť nejaký referenčný obrázok?
Odpoveď č.6
viď

Otázka č.7
RP Recepčný pult, časť D
orientačné hrúbkové rozmery jednotlivých skruží – z výkresu nie je známe...
masívne drevené skruže môžu byť spájané niekoľkými spojmi vo vertikálnom smere?
spôsob označenia jednotlivých drevín – napr. nerezový štítok?

Odpoveď č.7
- polomery skruží od 1070 mm do 1235 mm /+-/
- kotvenie jednotlivých skruží riešené z vnútra boxu na oceľovú konštrukciu – riešenie vo výrobnej
dokumentácii
- označenie dreviny na dreve vypálením/leptaním
Otázka č.8
8. RP Recepčný pult, časť E
Osvetlenie vitríny RP 1.05E – LED, alebo klasická bodovka?
Odpoveď č.8
- LED pás
Otázka č.9
RP Recepčný pult, časť J
RP 1.05J svetelná rampa je už dodaná. V špecifikácii int. prvkov však figuruje
ako dodávka interiéru...
Odpoveď č.9
- konštrukcia svetelnej podhľadovej rampy RP105J je zrealizovaná ako konštrukčný prvok /vrátane
osvetlenia/. Predmetom interiérovej dodávky RP105J bude obalenie tejto konštrukcie
akrylátovým sklom min. hr. 6 mm s neviditeľnými /zaleštenými/ spojmi – všetky konštrukčné
prvky budú stratené ako aj polep fóliou potlačou
- viď. výkresová príloha č. RP105J, RP105M
Otázka č.10
RP Recepčný pult, časť K - L
- zistené rozdiely medzi popismi vo výkresoch a špecifikácii interierových prvkov,
kontajnér RP1.05K výkres udáva 3 ks, špec. int. prvkov udáva 2 ks, kontajnér RP1.05L
vo výkresoch 3 ks a v špecifikácii int. prvkov taká položka nie je... Čo platí?
Odpoveď č.10
- kontajnery sú dva – K a L na výkrese. Každé sú rovnaké, v špecifikácii sú uvedené len ako jeden
prvok K – 2 ks.
Otázka č.11
Recepčný pult, časť M
- svetelná informačná tabuľa RP1.05M, bližšia špecifikácia k nevyhnutná – konštrukcia,
prevedenie, spôsob podsvietenia, výbava...
Odpoveď č.11
- riešenie tohto prvku musí byť také, aby bolo dopracovateľné pri relizácii plánovaných expozícií
- tvarové riešenie – viď. výkresová príloha č. RP105J, RP105M
Otázka č.12
Bunka kuchynskej linky SZ 008
- vonkajší korpus, samonosný? S priznaním medzery medzi chrbátom a stenou?
- nie je určený typ batérie
- spôsob podsvietenia prac. dosky – LED, alebo neón?
Odpoveď č.12
- výkres č. 05 – samostatný bunkový modul kuchynskej linky
- osvetlenie – LED pásik v hliníkovej lište /+-7,4 W/bm/
- batéria – BLANCO MIDA antracit
Príloha:
1. výkres RP105J, RP 105M (1 list A3)

S pozdravom

doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.
riaditeľka múzea

