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VEC
„Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba“, súťaž vyhlásená verejným
obstarávateľom Obcou Jarovnice (ďalej len „verejný obstarávateľ“) zverejnením výzvy na predkladanie
ponúk vo Vestníku verejného obstarávania číslo 116/2014 zo 17. 06. 2014 pod zn. 11262-WYP pre výber
zhotoviteľa stavby – žiadosť o vysvetlenie ponuky.
V predmetnom verejnom obstarávaní ste dňa 22.07.2014 predložili ponuku. Časť ponuky
označenej ako Kritéria sa otvárala dňa 15.08.2014.
Po preskúmaní a kontrole ponuky v súlade so súťažnými podkladmi (hlavne projektom stavby)
sme zistili, že Vaša ponuka neobsahuje priamo ocenenú časť požadovanej požiarnej ochrany.
Podľa opisu predmetu obstarania, časti projektovej dokumentácie, časti Požiarna ochrana verejný
obstarávateľ požaduje dodať elektronickú signalizáciu požiaru:
V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Hasičského a záchranného zboru č. 1467/001 o zriadení hlasovej
signalizácii požiaru je hlasová signalizácia požiaru stálou súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie.
Zriadenie elektrickej požiarnej signalizácie sa požaduje.
Ústredňa EPS bude zriadená na ohlasovni požiarov. EPS bude v stavbe navrhnutá vo všetkých priestoroch požiarnych úsekov stavby, ktoré sú
oddelené stavebnými konštrukciami (okrem priestorov bez požiarneho rizika), a to v súlade s STN 92 0201-1 v znení neskorších predpisov a § 88
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Samotné zariadenie EPS slúži podľa STN 92 0201-3 k ochrane osôb, t. j. k včasnej evakuácii osôb z priestorov riešeného objektu.
EPS, vybavená automatickými samočinnými opticko-dymovými alebo tepelnými hlásičmi požiaru, ako aj tlačidlovými hlásičmi požiaru (viď projekt
EPS).
Elektrickou požiarnou signalizáciou budú ovládané tieto zariadenia:
Optická a akustická signalizácia vzniku požiaru bude vyvedená na panel stálej obsluhy a prípadne aj na ďalšie investorom vybrané
miesta stavby.
HSP - v prípade vzniku požiaru vyšle ústredňa EPS pokyn systému evakuačného rozhlasu na spustenie EVAKUAČNÉHO HLÁSENIA,
ktoré sa opakuje až do jeho ručného vypnutia. Tlačidlovým hlásičom EPS dôjde k uvedeniu zariadenia do činnosti bez oneskorenia.
Zariadenie evakuačného rozhlasu bude napojené na záložný zdroj.
Prípadné motoricky ovládané požiarne klapky vo vzduchotechnických potrubiach, ktoré bránia šíreniu požiaru cez potrubia VZT medzi
požiarnymi úsekmi. Takéto klapky sa v prípade požiaru pri KÓDE 150 bez oneskorenia uzatvárajú samočinne diaľkovo pomocou
signálu EPS cez riadiacu jednotku MaR. Motory požiarnych klapiek musia byť napojené na záložný zdroj.
Vypnutie všetkých bežných prevádzkových zariadení VZT.
Uzatvorenie hlavného prívodu plynu do objektu (ak to bude investor požadovať).
Hlavná ústredňa EPS musí mať zabezpečená nepretržitú 24-hodinovú službu (resp. musí byť zabezpečený prenos signálu z EPS na telefón mobil), zabezpečí podľa § 2 ods. 11 vyhl. MV SR č. 726/2002 Z. z. prenos signálu o všetkých činnostiach EPS v stavbe podľa § 3 ods. 1 písm. c)
citovanej vyhlášky, a to najmä zobrazenie stavu: signalizovania požiaru, signalizovania poruchy, dezaktivácie, skúšania, pokoja.
V grafickej časti dokumentácia EPS sú vyznačené všetky priestory, ktoré projektant EPS a špecialista PO požaduje chrániť automatickými hlásičmi
EPS. Požiadavka chránenia PÚ automatickými hlásičmi EPS je uvedená aj v grafickej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pri názve
konkrétneho PÚ. Tlačidlové hlásiče sa umiestnia na únikových cestách, ďalej v priestoroch pri vstupoch do ÚC alebo priamo v nich a pri východoch
z navrhovanej stavby.
Postup spúšťania všetkých zariadené bude podrobne rozpracovaný v prevádzkovej knihe EPS.
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Podľa cien obvyklých v mieste a čase potrebný rozsah EPS signalizácie je objektívne možné
obstarať v priemernej cene 15 000 EUR bez DPH.
Položka časti rozpočtu Vlastný objekt oddielu Elektromontáže č.97 MAT 34505R Rozhlas do 16
tried a slaboprúd je Vami ocenená v sume 2 350 EUR bez DPH, na inom mieste rozpočtu Vašej
ponuky sme položku elektronickej signalizácie objektu školy neidentifikovali.
Na základe hore uvedeného Vás v súlade s § 42 odsek 2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení žiadame o vysvetlenie Vašej ponuky tak, aby ste
uviedli či Vaša ponuka realizáciu resp. dodávku elektronickej signalizácie objektu školy obsahuje
a identifikujte položky rozpočtu, v ktorých ste túto časť predmetu zákazky špecifikovali.
Uchádzač musí doručiť vysvetlenie ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto
žiadosti o vysvetlenie.

S pozdravom

..............................................................
Florián Giňa
starosta obce

......................................................
Ing. Emil Mati
predseda komisie v.r.
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