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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre
vybudovanie oddelenia FBLR“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Oravská poliklinika Námestovo

Ulica:

Červeného kríža 62/30, 029 01, Námestovo

IČO:

00634875

Kontaktná osoba:

Karol Kurtulík

E-mail:

opnam@opnam.sk

Tel.:

+421907856263

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie Architektonickej štúdie a následne Projektu pre stavebné povolenie
s podrobnosťou realizačného projektu (RPD);
Oravská poliklinika Námestovo je strategickým zdravotníckym zariadením pre poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej
starostlivosti pre obyvateľov Hornej Oravy, ako aj pre návštevníkov tohto regiónu. Oravská poliklinika Námestovo poskytuje
ambulantnú, liečebno - preventívnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy. Dňa 17.03.1993 vydalo
Ministerstvo zdravotníctva SR povolenie na výstavbu Nemocnice s poliklinikou I. typu v Námestove. Až do roku 2001 boli
realizované všetky právne, finančné a stavebné úkony s cieľom uviesť v Námestove do prevádzky nemocnicu s poliklinikou. V
decembri 2001 ministerstvo zdravotníctva zamietlo projekt NsP I. typu pre neperspektívnosť a od tohto obdobia sa hľadajú
alternatívne riešenia pre využitie štyroch rozostavaných budov, ktoré mali pôvodne slúžiť ako Nemocnica. V roku 2004 bol
daný do užívania prvý z objektov (SO-17), ktorý je pôdorysne i prevádzkovo spojený s rozostavaným objektom. V súčasnosti sú v
ňom umiestnené špecializované ambulancie, oddelenie RTG a sonografie a je sídlom vedenia polikliniky. K termínu 26.02.2014
poliklinika dostavala 1. poschodie rozostavanej budovy (objekt SO-01) OP Námestovo. Do uvedených priestorov sa presťahovali
ambulancie z hlavnej budovy polikliniky. Ďalšie voľné priestory boli využité na rozšírenie siete poskytovania zdravotníckych služieb.
Zámer ľahšej dostupnosti, centralizácie a skvalitnenia zdravotníckych služieb, zefektívnenia energetickej náročnosti
prevádzky polikliniky chce vedenie ďalej napĺňať dobudovaním prízemia objektu SO – 01.
Objekt SO-01 bol pôvodne projektovaný ako lôžková časť prístavby územnej polikliniky. Objekt je pôdorysne i prevádzkovo spojený
s už existujúcim objektom SO-17, v ktorom je poskytovaná zdravotná starostlivosť. Objekt má dokončené 1. a 2. NP a v súčasnosti je
pripravený v rámci Výzvy projekt na dobudovanie 3. NP, v ktorom je plánované vybudovanie CIZS. Na prízemí objektu boli pôvodne
projektované šatne a sociálne zariadenia zamestnancov, centrálna dezinfekcia a umývanie lôžok, výmenníková stanica a rozvody vody,
elektriny, vzduchotechniky a tepla z centrálneho zdroja plynovej kotolne v separátnom objekte v areáli polikliniky. Na prízemí objektu,
ktorý sa nachádza v značnom štádiu rozpracovanosti, plánujeme vytvoriť priestory pre oddelenie fyziatrie a liečebnej
rehabilitácie. V súčasnosti poskytuje na ploche 283 m2 rehabilitačné služby súkromný poskytovateľ, ktorý má prenajaté priestory
v Oravskej poliklinike Námestovo, na prízemí budovy SVALZ už 18 rokov, od roku 2003. Tieto služby už dlhšiu dobu stagnujú
a nerozvíjajú sa. Uvedené priestory nevyhovujú podmienkam na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, o čom upozornil nájomcu

viackrát aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. V celom prízemí - suteréne je porušená spodná hydroizolácia,
následkom čoho opadáva omietka zo stien a sú navlhnuté aj podlahy v miestnostiach. Nakoľko z vodovodných kohútikov tiekla hrdzavá
voda, boli v roku 2015 vymenené vodovodné rozvody v jednej miestnosti, ostatné vodovodné rozvody sú zhnité a je otázkou času,
kedy sa začnú objavovať ďalšie poruchy. V podobne zlom stave je aj systém kúrenia. Za obdobie trvania prenájmu urobila poliklinika v
priestoroch FBLR len najnutnejšie práce spojené s vyriešením havarijných situácií, ktoré na oddelení vznikli. Už dlhšiu dobu žiada
nájomca vedenie polikliniky o prevedenie rozsiahlych opráv a rekonštrukcií.
Predmetom zákazky je vypracovanie „Architektonickej štúdie“ a následne „Projektovej dokumentácie (RPD)“ pre
predmetný objekt. V rámci projektových prác je nutné riešiť komplexnú obnovu interiéru objektu prízemia SO 01 vrátane
pridružených priestorov tak, aby po stavebných úpravách objekt spĺňal súčasné predpisy v oblasti bezpečnosti, prevádzky ako aj iné,
ktoré sú kladené na stavby tohto charakteru.
V Poliklinike je potrebné vybudovať na prízemí objektu SO 01 moderné oddelenie FBLR, kde bude poskytovaná zdravotná
starostlivosť pacientom s:
Poúrazovými, pooperačnými stavmi,
Ochoreniami pohybového aparátu,
Ochoreniami chrbtice, verte bralnými diagnózami,
Neurologickými diagnózami,
Pediatrickými diagnózami,

1. Špecifikácia požiadaviek na priestorové usporiadanie oddelení FBLR:
Recepcia (príjem pacientov, časovanie procedúr, objednávanie pacientov),
2 ambulancie pre lekárov + miestnosť na laseroterapiu,
Prípravovňa – miestnosť pre sestru,
6 miestnosti pre individuálny telocvik (minimálne),
Miestnosť na skupinový telocvik (maximálne pre 3 osoby),
Miestnosť pre pacientov s pediatrickými diagnózami,
Miestnosť pre Th therapy selektívnu rádiofrekvenčnú terapiu + terapiu rázovou vlnou,
Masáže - oddelený priestor pre 2 pacientov,
Vodoliečba - 1 vírivá vaňa na ruky, 1 vírivá vaňa na nohy, 1 vírivá vaňa celotelová na sedenie, 4 komorový hydrogalvan (v
prípade nedostatku priestoru, bez 1 vírivej vane na nohy),
Elektroterapia - minimálne 8 - 10 oddelených lôžok na aplikovanie ultrazvuku, diadynamik, TENS, biolampa, magnetoterapiu,
lymfodrenáž, diatermia,
Termoterapia - Parafín, priestor pre 4 – 6 lôžok,
Prezliekareň pri vodoliečbe, masážach,
Sociálne zariadenie pre pacientov + imobilné WC,
Sociálne zariadenie pre personál,
Denná miestnosť pre personál - minimálne 14 zamestnancov,

Požiadavka na dostatočné presvetlenie priestorov na individuálny telocvik a ambulancie. Dostatočný počet zásuviek a pripojení na
počítač. Umiestnenie zrkadiel (obojstranne) do priestorov pre individuálny telocvik a ambulancie, zrkadlo do priestoru skupinového
telocviku.

2. Špecifikácia požiadaviek na prístrojové vybavenie, technológie:

Elektroterapia
Prístroj na – ultrazvuk 1 ks, diadynamik 2 ks, TENS
Magnet
Laser
Biolampa
Prístroj na lymfodrenáž
Prístroj na terapiu rázovou vlnou
BTL-6000 TR-Therapy (Selektívna rádiofrekvenčná terapia)
Prístroj na diatermiu

2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

Vírivá vaňa na dolné, vírivá vaňa na horné končatiny
Vírivá vaňa celotelová na sedenie
Štvorkomorový hydrogalvan

1 + 1 ks
1 ks
1 ks

Individuálny telocvik
Motodlaha na dolnú končatinu (kolenný a bedrový kĺb)
Rebriny pre skupinový telocvik a individuálny telocvik
Stolíky na precvičovanie horných končatín
Stacionárny bicykel, rotoped
Bežiaci pás s barometrickým softverom

1 ks
4 ks
2 + 1 ks
1 ks

Rehabilitačné pomôcky
Cvičenie s pomôckami (overball, fit lopty, reflex ball, tera bandy, nestabilné plošiny, rebriny, karimatky, data projektor)
Polohovateľné lôžka na individuálny telocvik – masáže, a do ambulancie
Trakčný stôl

Výpočtová technika
Počítače na pracoviská, recepcia, ambulancia lekára, telocvičňa, individuálny telocvik
„Časovačka“ program na časovanie procedúr (program bude doinštalovaný do už existujúceho systému v Oravskej poliklinike
vrátane kiosku a monitora na zobrazovanie poradia pacientov)

PD bude členená na :
Časť 1 – Architektonická štúdia navrhovaného oddelenia FBRL,
Časť 2 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby (RPD)

Pri spracovaní PD požadujeme zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov objednávateľa, a poverených
zástupcov Oravskej polikliniky, ako aj všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného konania a podmienky vnesené do stavebného
povolenia stavby zapracovať do PD. Inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia zabezpečí správca Oravskej polikliniky.

Typ zákazky: Služby
CPV:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží Autorizačné osvedčenie SKSI - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

4. Požiadavky na predmet zákazky :
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 32 175 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 01.06.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Oravská poliklinika
Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre vybudovanie oddelenia FBLR“. Dokumenty k ponuke vložte do
systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb
Námestovo

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Karol Kurtulík
+421907856263
Oravská poliklinika Námestovo, ved. piÚ

