
Príloha č.9_ Doplnenie informácií k procesu V.O. 
 
 

Doplňujúce otázky uchádzačov o zákazku – odpovede verejného obstarávateľa. 
 
Otázka č.1: V NPK je len dopadová plocha s mernou jednotkou 1ks. Vychádzam však zo situácie a teda 
spolu  cca 230m2. 
Čo je to tam medzi červenou plochou 48m2 a sivou 27m2. Tiež dlažba alebo len nejaký chodník? 
Odpoveď:  V prílohe č. 7_Situácia DI-2 je podrobnejšia situácia, kde je zakreslené, že medzi týmito 
dvoma plochami (48m2 a 27m2) sa nachádza plocha o výmere 2 m2 červenej farby. 
 
Otázka č.2: Obrubníky ratám len po vonkajšom obvode ihriska, nie aj tam kde sa spájajú jednotlivé 
farebne plochy. 
Odpoveď: Áno, obrubníky sa budú nachádzať iba po vonkajšom obvode ihriska.  
 
Otázka č.3: Ma byť súčasťou ponuky odvoz a likvidácia zeminy?  
Odpoveď: Áno v rozpočte treba položky uvažovať vrátane odvozu a likvidácie zeminy. 
 
Otázka č.4: Aký terén je v súčasnosti na mieste realizácie ihriska ? 
Odpoveď: V súčasnosti je na mieste realizácie trávnatý povrch.  
 
Otázka č.5: Pod ktoré prvky chcete realizovať gumenú dlažbu ? 
Odpoveď: Gumená dlažba bude umiestnená pod každý prvok vo farebnom prevedení podľa prílohy č. 
7_ Situácia DI-2. 
 
Otázka č.6: Čo s ostatnou plochou ? 
Odpoveď: V prílohe č. 7_Situácia DI-2 je podrobnejšia situácia, kde je zakreslené, kde bude umiestnená 
gumená dlažba. Ostatná plocha ostane v pôvodnom stave, čo predstavuje trávnatý povrch. 
 
Otázka č.7: Každý prvok bude mať svoju plochu ohraničenú obrubníkom ? Ak áno , sú tu prvky, ktoré 
nemusia mať 40 mm hrúbku ? 
Odpoveď: Obrubníky sa budú nachádzať iba po vonkajšom obvode ihriska. Hrúbka 40 mm je navrhnutá 
pod všetky prvky, pri hojdačke reťazovej je hrúbka 50 mm.  
 
Otázka č.8: Máte ku tomu vizualizáciu aj s prvkami ? 
Odpoveď: V prílohe zasielame vizualizáciu prvkov detského ihriska, ostatné dôležité je uvedené 
v situácii. 
 
Otázka č.9: Pri prevažovacej hojdačke je správne rozmer šírky prvky 1,8 m,  ? 
Odpoveď: Áno rozmer je správny, je potrebné neceniť dvojhojdačku. 
 
Otázka č.10: Máte k projektu technickú správu ? 
Odpoveď: V zadaní je uvedený opis prvkov a zasielam dodatočný opis zostáv vo vizualizácii prvkov. 
 
 
 
 


