Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30,029 01 , Námestovo, IČO:
00634875

Č.s.:

/2021

Námestovo 03.06.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre
vybudovanie oddelenia FBLR - zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

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
„Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre vybudovanie oddelenia FBLR“

Predmet zákazky : Predmetom riešenia tejto zákazky je vypracovanie Architektonickej štúdie a následne Projektu pre
stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (RPD);

Špecifikácia stavby : 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.

Opis predmetu zákazky :
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

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
Monitor 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.

Rozsah predmetu zákazky

Časť 1 Architektonická štúdia navrhovaného oddelenia FBRL
Vypracovanie arch. štúdie, Vizualizácia oddelenia FBRL, Technická správa, Video

Spôsob dodania :
1. Textová časť
a. Zoznam všetkých častí architektonickej štúdie,
b. Zdôvodnenie koncepcie urbanistického, architektonického a krajinárskeho riešenia štúdie „Oravská poliklinika
Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre vybudovanie oddelenia FBLR“;
Textová časť (sprievodná správa) bude vyhotovená vo formáte A4 na výšku (min. 4x A4).
2. Grafická časť: Minimálne požiadavky:
a. Širšie vzťahy vymedzeného územia k ostatnému územiu súvisiacemu s riešeným územím v mierke 1 : 2 000, resp. 1 :
1 000,
b. Detailnejšie riešenie jednotlivých priestorov, zón v mierke 1 : 50, Dobrovoľne výber detailnejších častí riešeného
územia a mierky podľa zváženia autora,

c. Riešenie jednotlivých prvkov a objektov vo vzťahu k funkciám jednotlivých priestorov,
d. Grafická časť riešenia bude vyhotovená na predpísanom formáte rozmerov min. A3 resp. väčšom podľa zváženia
autora,
e. 3D vizualizácia pozostávajúca z min. 6-tich 3D pohľadov – vizuáloch,
3. Video : Spracovanie videa vo forme videa so zachytením všetkých riešených priestorov.

Účelom štúdie je získať podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie podľa opisu predmetu zákazky; Predmetné
riešenie je autor povinný prerokovať pred finalizáciou so správcom ako aj vlastníkom. Taktiež navrhnuté riešenie musí spĺňať
všetky podmienky, predpisy a vyhlášky kladené na stavby a prevádzky tohto typu a teda riešenie musí byť odsúhlasenú RUVZ.

Časť 2 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD, musí byť
vypracovaná v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností–UNIKA
2021, Bratislava s.r.o.

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - (technické správy, koordinačný výkres stavby, dokumentácia
stavebných objektov, dokumentácia prevádzkových súborov, celkové náklady stavby, doklady) v rozsahu podľa požiadaviek
stavby minimálne:

Architektonické a stavebné riešenie (výkresy v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10 a 1:20)
Protipožiarne zabezpečenie stavby
Statické posúdenie stavby
Zdravotechnika
Vykurovanie
Meranie a regulácia
Elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, napájanie technológie
Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody, EZS, EPS.
Vzduchotechnika
Klimatizácia, chladenie
Lekárska a prístrojová technika, vnútorné vybavenie
Výkaz výmer (Zadanie)
Položkový rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)

V rámci komplexného dodania „RPD“ projektant bude zabezpečovať pre obstarávateľa aj Inžiniersku činnosť pre realizáciu
stavby, predmetom ktorej je spolupráca zhotoviteľa ako projektanta s objednávateľom ako investorom pri súťaži na výber
zhotoviteľa stavby. Činnosti v rámci uvedenej spolupráce: aktualizácia rozpočtu a výkazu výmer (zadania) v čase
vyhlásenia verejnej súťaže (pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky), bezodkladné zodpovedanie otázok uchádzačov v
procese verejného obstarávania, následná úprava výkazu výmer (zadania) a rozpočtu stavby, spolupráca s objednávateľom
ako investorom pri vyhodnotení súťaže na výber zhotoviteľa stavby alebo jej časti. Činnosť bude ukončená dňom podpisu
zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby.

Forma dodania predmetu zákazky :
Časť 1 Architektonická štúdia navrhovaného oddelenia FBRL
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu v 6-tich (šiestich)
vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo
formáte dwg/dgn, doc, xls) a 2 x video na prenosnom nosiči.

Časť 2 - Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby RPD
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 8-mich (ôsmich)
vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo
formáte dwg/dgn, doc, xls).
Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby : Táto podčasť diela (rozpočet, výkaz výmer - zadanie) bude aktualizovaná v čase

vyhlásenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby; následne spracovanie finálnej verzie rozpočtu a výkazu výmer (zadania) stavby,
spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže) bude odovzdaná a prevzatá na základe
Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v
needitovateľnej forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v procese verejnej
súťaže budú bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu objednávateľa.

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa
Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi.
Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch, ktoré budú zvolávané podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla
objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálne jeden na začiatku, tri v priebehu rozpracovanosti a jeden pred dokončením každej
časti zákazky, ktoré sa budú konať v mieste sídla stavby alebo v priestoroch Oravskej nemocnice.
Prvý výrobný výbor sa uskutoční v termíne do 3 dní od podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je
povinný na tomto stretnutí uviesť mená osôb zodpovedných za vypracovanie, kontrolu a koordináciu projektových
dokumentácii. Zároveň predloží kópiu Osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta príp. projektantov.
Na výrobnom výbore pred ukončením časti zákazky 1 predloží zhotoviteľ rozpracovanú projektovú dokumentáciu, kompletný
výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby 1x v tlačenej forme.
Verejný obstarávateľ poskytuje :
pôdorys prízemia, priečny rez, situácia, (formát pdf.)
Pred zahájením spracovania PD. je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zamerať a preveriť skutočný stav v porovnaní
s poskytnutou dokumentáciou.
V prípade, že počas spracovania štúdie sa dospeje k názoru, že predmetné priestory nebudú kapacitne a funkčné vhodné na
realizáciu predmetného zámeru v požadovanom rozsahu, môže dôjsť k zúženiu rozsahu požadovaných liečebných procedúr
a vybavenia alebo objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy s tým, že všetky práce a náklady, ktoré mal
zhotoviteľ s realizáciou predmetnej štúdie a s posudzovaním vhodnosti priestorov, mu budú zo strany objednávateľa po
vzájomnej dohode uhradené.

Termín dodania predmetu zákazky

Časť 1 – Architektonická štúdia navrhovaného oddelenia FBRL
do 4 (štyroch) týždňov od účinnosti Zmluvy o dielo

Časť 2 – RPD
a. Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby: RPD
do 8 (osem) týždňov od písomnej výzvy zaslanej po spracovaní architektonickej štúdie
b. Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby
Od písomnej výzvy objednávateľa, do ukončenia verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby

Miesto dodania predmetu zákazky:
Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na obidve časti zákazky. Zadávateľ neumožňuje predložiť
variantné riešenie.

Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ŽSK. Uchádzač je povinný cenu uviesť konečnú vrátane nákladov na dopravu, stroje,
nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady na výkon predmetu

zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a uvedená v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú cenu uvedie v
EUR bez DPH a aj v EUR s DPH. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.
Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke
uvedie, sa za takú považovať aj bude. Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté
pre riadne splnenie predmetu zákazky.
Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť.
Ponukovú cenu je potrebné uviesť do Prílohy č. 1 tejto výzvy.

Podmienky účasti uchádzačov
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Osobné postavenie
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamuhospodárskych subjektov.
Technická alebo odborná spôsobilosť podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o VO : Doklad o technickej a odbornej
spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Ostatné
Vyplnená Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

* V zmysle Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť
len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo
ekvivalentný".

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov predmetu zákazky: „Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30 - stavebné úpravy prízemia pre
vybudovanie oddelenia FBLR“

Verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Uchádzač (názov, sídlo):......................................................................................................
IČO:......................................

Platca DPH: ÁNO – NIE (nesprávne prečiarknuť)

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do nasledovnej tabuľky:
Poradie
časti
Názov časti zákazky
zákazky
Architektonická štúdia, vypracovanie
Časť 1 štúdie, vizualizácia, tech. správa,
video
Dokumentácia pre stavebné
Časť 2 povolenie vypracovaná v rozsahu pre
realizáciu stavby (RPD)

cena bez DPH [euro]

DPH 20% [euro]

cena s DPH [euro]

Zákazka celkom
V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky.

Miesto:..........................................

Dátum:.........................................

Podpis a pečiatka
oprávnenej osoby za uchádzača: .................................................

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. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do

zákazky
AMA s.r.o.
Voroněžská 144, 46001 Liberec
Martina Pilařová
pilarova@amamarketing.cz
B & B spol. s r.o.
Korňa 889, 023 21 Korňa
bab@bab.sk
DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Zuzana Šimurdová
kubisovapet@gmail.com
ERPOS, spol. s r.o.
Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Paula Petrušová
paula.petrusova@erpos.sk
expo AIR, s.r.o.
Michala Kišša 309/2, 911 05 Trenčín
Milan Rožník
roznik@expoair.sk
FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.
Vajnorská 83, 831 03 Bratislava
Aleš Fibinger
afibinger@fibinger.sk
Grif plus, s. r. o.
87, 027 12 Liesek
Maroš Revaj
revajmaros@grifplus.sk
IKARCH, s. r. o.
Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín
Igor Klein
ikarch@ikarch.sk
MEB architects s.r.o.
Hrubá Strana 1535, 916 11 Bzince pod Javorinou
Eva Babuliaková
eva@mebarchitects.eu
MEB architects s.r.o.
Hrubá Strana 1535, 916 11 Bzince pod Javorinou
Matej Babuliak
meb@mebarchitects.eu
R.I.K. s. r. o.
Slnečná 703/2, 039 01 Turčianske Teplice
Renáta Klúčiková
rikstavby@gmail.com
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Silvester Habiňák

obstaravanie@stavebnypodnik.sk
TLM INVESTMENT s. r. o.
Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava
Ľuboš Hlavatík
tlminvestment@tlminvestment.sk
UNITEAM, spol. s r.o.
Oravická 1759, 028 01 Trstená
Ján Tuka
uniteamts@gmail.com
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o.
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
Štefan Šabík
zdpbasro@euroweb.sk
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Ľudovít Paulovič
Ludovit.Paulovic@zilinskazupa.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
expo AIR, s.r.o.
Michala Kišša 309/2, 911 05 Trenčín
Milan Rožník
roznik@expoair.sk
Cenová ponuka: 30 192 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.
Vajnorská 83, 831 03 Bratislava
Aleš Fibinger
afibinger@fibinger.sk
Cenová ponuka: 38 400 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
IKARCH, s. r. o.
Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín
Igor Klein
ikarch@ikarch.sk
Cenová ponuka: 29 640 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o.
Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
Štefan Šabík
zdpbasro@euroweb.sk
Cenová ponuka: 34 200 € s DPH za celý predmet zákazky
- Uchádzač splnil podmienky účasti.

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

IKARCH, s. r. o.
Žltá 1205/7, 010 03 Žilina - Budatín
Igor Klein
ikarch@ikarch.sk
Cenová ponuka: 29 640 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1: IKARCH, s. r. o.
2: expo AIR, s.r.o.
3: ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o.
4: FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o.

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Karol Kurtulík, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Karol Kurtulík
+421907856263
Oravská poliklinika Námestovo, ved. piÚ

