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Časť „B“  

Opis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:  Telocvičňa pri ZŠ Vitanovej 
___________________________________________________________________ 

 
Predmetom zákazky je vybudovanie novej telocvične pre Základnú školu vo Vitanovej.  
Budova je navrhnutá z nosnej oceľovej konštrukcie a opláštením sendvičovými panelmi. Zakladaná je na 
železobetónových pásoch a základových pätkách. Stropy nad I.NP a II. NP v trojpodlažnej časti sú 
železobetónové na oceľovej nosnej konštrukcii. Krytinu tvoria strešné sendvičové panely hr. 210/170 mm. 
Vodovodná prípojka bude vybudovaná nová z verejného vodovodu. Kanalizačná prípojka sa realizuje nová 
s pripojením na verejnú kanalizáciu. Napojenie na elektroinštaláciu bude novou prípojkou vedenou od 
stĺpa el. vedenia. Vykurovanie bude  plynové. Parkovisko sa vybuduje pre osem osobných motorových 
vozidiel. 
 
Stavba sa skladá z objektov:  
SO-01  Telocvičňa 
SO-02  NN prípojka 
SO-03  Vodovodná prípojka 
SO-04  Plynová prípojka 
SO-05  Kanalizačná prípojka 
SO-06  Parkoviská a spevnené plochy 
 
Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (časť „E“), ktorú vypracovala projekčná 
firma: Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485, 028 01 Trstená. 
Všetky činnosti nevyhnutné a súvisiace s dodaním, realizáciou a spustením do prevádzky stavby sa budú 
realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných 
podkladov. 
 
Ekvivalentné riešenie 
 
Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených v projektovej 
dokumentácii, opise alebo vo výkaze výmer identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho 
výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
Pokiaľ uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky uvedie názov a popis pôvodnej položky a názov a popis 
položky ekvivalentnej. 
Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača 
skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti  
posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa 
osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu 
predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam.  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so 
sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať príslušný 
dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo 
záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, 
stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom. 


