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Fyrirspurnir og svör

Eftirfarandi fyrirspurnir bárust fyrir lok fyrirspurnartíma þann 21 nóv. 2018
Fyrirspurnir bárust bæði skriflega og símleiðis
Svörin í rauðum texta eru hér að neðan:
1

Er gert ráð fyrir gleri beggja vegna þar sem litaða glerið er í glerveggjum ?

Svar:

Þar sem gler er litað er einnig gert ráð fyrir gleri beggja vegna

2

Þar sem er skilgreind eldarnarkrafa á gler í hurðum og eða glerveggjum, þarf þá slíkt gler
beggja vegna, eða nægir annað glerið sé E30

Svar: Viðkomandi byggingarhluti þarf að halda þessa eldvarnarkröfu (E30). Það nægir því að
annað glerið uppfylli E30 kröfuna sé það þannig skilgreint af framleiðanda þess
3

Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu hefur verkkaupi íhugað að verðtryggja verkið.

Svar:

Ekki er gert ráð fyrir að verðtryggja verkið, enda verktími stuttur

4

Hversu þykka ílögn gerir verklaupi ráð fyrir í lið 5.1.4 Flotun.

Svar:

10-20 mm þykkt

5

Gerir verkkaupi ráð fyrir að það þurfi að mála gluggakarma eftir að múrað hefur verið að
gluggum.

Svar: Gluggar og hurðir pólyhúðaðir álprófílar. Því alls ekki gert ráð fyrir málun verði um
skemmdir að ræða. Miklvægt er að verktaki verji bæði pósta, karma og gler sem og aðra
byggingarhluta sem gætu orðið fyrir skemmdum á verktímanum. - Þetta skal innifalið í tilboði
verktaka.
Gerð verður útekt á núverandi ástandi glugga og karma með verktaka áður en vinna hefst svo
meta megi í verklok ástand viðkomandi byggingarhluta.
6

Spurt er um nánari upplýsingar um stállista umhverfis mottugryfju.

Svar: Listinn skal vera ryðfrír 20 x 20 mm forboraður fyrir undirsinkaðar skrúfur cc 30 sm. Hann
skal mynda ramma fyrir mottugryfjuna og skrúfast í gólf undir mottunni
7

Spurt er hvort lm gardína sé yfirdrifið sbr.lið 5.9.3, en skv. því er gert ráð 65 lm af
gardínum.

Svar:

Rétt ábending - Gera skal ráð fyrir 40 lm

1

Eftirfarandi breytingar viðbætur og eða áréttingar í verklýsingu og tilboðsskrá
Þá er rétt að árétta að bæst hefur við liður sem rataði ekki í upphafleg gögn
þ.e. liður. 5.3.4 (ásamt teikningu) og 5.7.4 og viðbót við lið 5.7.4

1.1.2. Aðstöðusköpun og resktur - eftirfarandi áréttað.
Verktaki skal hlífa gluggum og hurðum sem komið er í skólann með því að hylja gler og pósta á
viðundani hátt . Það er á hans ábyrgð og innifalið í rekstri vinnusvæðis og skal gera í samráði við
eftirlitsmann
Jafnframt áréttað að ekkert vinnurafmagn er í húsinu og verktaki skal að setja það upp sjálfur.
Verkkaupi hefur látið setja upp blásara til upphitunar hússins. Verkkaupi mun greiða fyrir hitunina.
Verktaki skal umgangast blásarana vel og það er á hans kostnað að færa þá til og lagnir að þeim
ef þær verða fyrir honum á verktíma. Það skal gert í samráði við eftirlit.
3.7.5. Ristar ventlar og fleira – Áréttað að yfirfallsristar komi einnig í hurðarspöld
4.0 -Tilboðsskrá Kafla 4 hafa formúlur verið uppfærðar
4.1.8 Aðgangskortalesarar - Gerð grein fyrir aðgangskortalesara
4.11.0 Almennt - Gerð grein fyrir öryggis- og aðgangsstýringakerfi
5.3.4. Framlenging ofanljósstrokka. - Nýr liður - Sjá einnig tilboðsskrá
5.4.4 Málun stálhluta – Viðbót; málun ljósstrokka - Sjá einnig tilboðsskrá
5.4.5. Rykbinding – Viðbót; rykbinding lyftustokks - - Sjá einnig tilboðsskrá
5.7.4 Andyrishurðir IH-20 og gluggi að lyftu IV-5 - Viðbót 3 stk gluggar – Sjá einnig tilboðsskrá
Teikningar viðbót:
Teikning A-408 - Yfirlit yfir framlegningu ljósstrokka
Teikning A-531 og 532 til nánari skýringar á handriðum
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