
OBEC Nižná Boca,  032 34 Nižná Boca 3 – verejný obstarávateľ 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku 23.2.2021 

VEC  
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1  

Verejnému obstarávateľovi obci Nižná Boca pri zadávaní  zákazky  s nízkou hodnotou,  ktorej predmetom 

sú stavebné práce na stavbe: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižná Boca -Kultúrny dom – 
zateplenie“, bola od záujemcu dňa 23.2.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie  súťažných 
podkladov.  
Otázka :  

...................v podkladoch nie je "výpis vonk. okien a dverí" (viď projekt pre stavebné povolenie). 
Rozpor:           projekt pre stavebné povolenie - "zvonka dekor drevo / dub tmavý/, z vnútra biely" 
vs. výkaz výmer - " int. biele / ext. fólia antracit-sivá" 
Parametre: Uw?, Ug? 
 

Odpoveď :  
Výpis okien a dverí bol  zahrnutý do výkazu výmer (nie je riešený samostatne v PD)  , kde je 

vyšpecifikový  materiál, farba a požiadavky na kvalitatívne aj tepelnotechnické vlastnosti okien. 

Vo výkaze výmer sú tieto údaje doplnené červenou farbou. 

21 766621400.S 
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 
(exteriérová a interiérová)    m 147,400 

22 283290006100.S 

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru,  m 154,770 

23 283290006200.S 

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z interiéru    m 154,770 

24 611410005211 

Plastové okno trojdielne S+FIX+S, 1500x2500 mm, izolačné 
trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm, Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 1    ks 3,000 

25 611410000112 

Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1500 mm, izolačné 
trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 2    ks 11,000 

26 611410001813 

Plastové okno jednokrídlové S, 900x1100 mm, izolačné 
trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 3    ks 4,000 

27 611410000111 

Plastové okno jednokrídlové S, 500x500 mm, izolačné 
trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 4    ks 2,000 

28 611410004815 

Plastové okno jednokrídlové OS, 1500x1500 mm, izolačné 
trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 10    ks 5,000 



29 611410000411 

Plastové okno jednokrídlové S, 600x1100 mm, izolačné 
dvojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,4 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 11    ks 2,000 

30 611410000412 

Plastové okno jednokrídlové S, 1200x600 mm, izolačné 
dvojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,4 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 12    ks 2,000 

31 766621408.S 
Montáž plastových vchodových dverí s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)    m 37,300 

32 283290006100.S 

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 
dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 
muriva z exteriéru    m 41,123 

33 283290006400.S 
Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie 
pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér    m 41,123 

34 611670001011 

Vchodové plastové dvere, dvojkrídlové, 1700x2500 mm, 
kazetové - izolačné trojsklo, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 
75mm,Uw max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-
sivá - 6    ks 1,000 

35 611670001012 

Vchodové plastové dvere, jednokrídlové, 800x2000 mm, 
kazetové - plné, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 5P+5L    ks 3,000 

36 611670001013 

Vchodové plastové dvere, jednokrídlové, 900x2000 mm, 
kazetové - plné, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 7L    ks 1,000 

37 611670001014 

Vchodové plastové dvere, jednokrídlové, 1000x2150 mm, 
kazetové - plné, Min. 5-komorové, Min. hr. profilu 75mm,Uw 
max.=1,0 W/(m2.K), int. biele / ext. fólia antracit-sivá - 9P    ks 1,000 

 

Pre stanovenie ceny je nadradený výkaz výmer oproti projektovej dokumentácii a verejný 
obstarávateľ Vám v prílohe posiela aktuálny výkaz výmer pre vypracovanie cenovej ponuky.  

 
 
S pozdravom                                                                                                
 
                                                                              Dana Kičinová, osoba zabezpečujúca VO 

 

 

 


