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ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL 

 
 

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk k zákazke 
 

 „ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL“ 
 
I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

A. Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 

Názov:    Obec Veľký Biel 

Sídlo:     Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

Zastúpený:    Anton Danter, starosta 

IČO:     00 305 146 

DIČ:     2020662303 

B. Kontaktná osoba pre  Adriana Masárová, na základe poverenia 

verejné obstarávanie:  ADAMAS COMPANY, s.r.o., F. Kazinczyho 1258/5,  

                                   925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 537 951 

Tel.:     0948 379 990 

e-mail:    masarova.adriana@gmail.com 

 

II. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL 

Hlavný kód CPV:  

71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

Druh zákazky:  

Služby 

Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo 

Predpokladaná hodnota zákazky: 20 566,67 bez DPH 

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah :  

Vypracovanie Architektonickej štúdie - návrh priestorovej štúdie športovej haly, objekt 

zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie orientačného rozpočtu stavby. Úlohou architekta 

je navrhnúť také stavebno-technické riešenie, aby rozpočet stavby a stavebných objektov 

neprekročila sumu 1 250 000,- € bez DPH. 

Požiadavky, ktoré musí štúdia spĺňať: 

- umiestnenie stavby v areály ZŠ s priamym napojením na starú budovu školy 

- v rámci prepojenia stavieb realizovať priestor recepcie a vstupnej haly 
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- hracia plocha s rozmermi 20x40m pre hádzanú s priamym prepojením na zázemie 

- ihriská na hádzanú, futbal, basketbal a volejbal 

- definuje typ a technické požiadavky na športovú podlahu 

- úpravu povrchov v hale (hlavne z dôvodu akustických požiadaviek) 

- priestor pre mobilné basketbalové koše 

- štyri šatne s kompletným sociálnym vybavením 

- miestnosť pre rozhodcov a zdravotníka so sprchovým kútom 

- toalety pre verejnosť aj s toaletou  pre zdravotne znevýhodnených  

- hľadisko pre cca 250 osôb 

- miestnosť pre upratovačku 

- kabinet pre učiteľov TV 

- miestnosť správcu 

- náraďovňu 

- sklad 

- miestnosť pre umiestnenie technických zariadení vzduchotechniky 

- súvisiace terénne úpravy 

- body napojenia na inžinierske siete 

- riešenie odvodu dažďovej vody 

- riešenie odvodu splaškovej kanalizácie 

- osadenie stavby 

- riešenie územia 

- spôsob vykurovania alt. chladenia 

- spôsob výmeny a úpravy vzduchu 

- osvetlenie 

- požiarno-bezpečné riešenie 

- úpravu povrchov podláh, stien a stropov v zázemí 

Typ konštrukcie žiadame zvoliť tak, aby sa kládol najväčší dôraz na hospodárnosť prevádzky, 

minimálne požiadavky na údržbu, odolnosť a trvácnosť konštrukcie. 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom 

vykonať obhliadku miesta uskutočnenia projektovaných prác. V prípade záujmu záujemcu je 

možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej osoby: Anton 

Danter- starosta, kontakt: 0911 446865 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 
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Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Áno 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr dňa 20.3.2020 

Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým 

spôsobom z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 16.3.2020.  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuky je možné doručiť výlučne elektronicky na 

emailovú adresu kontaktnej osoby- masarova.adriana@gmail.com. Ponuky je potrebné 

predložiť v elektronickej podobe vo formáte PDF najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo 

výzve na predkladanie ponúk. Do predmetu emailu uviesť: „Architektonická štúdia Športová 

hala Veľký Biel“ 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI 

Požiadavky na spôsobilosť realizovať predmet  zákazky 

 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete 

zákazky vo vzťahu k predmetu zákazky: uchádzač uvedie elektronický prístup na 

stránku ORSR/ZRSR alebo iný web v prípade ďalšieho registra v zmysle pokynov v 

prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 Uchádzač predloží kópiu autorizačného osvedčenia, ktorým preukazuje oprávnenosť 

vykonávať požadované činnosti. 

 Dokladovanie minimálne jedného projektu športovej haly, ktorý bol aj úspešne 

zrealizovaný. 

 

V. OBSAH PONUKY 

Ponuka musí obsahovať: 

 ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy, 

 doklady podľa bodu IV. preukazujúce splnenie požiadaviek na spôsobilosť realizovať 

predmet  zákazky 

 

Vypracovala:                                                       

                                                Adriana Masárová 

                                                  poverená osoba 

 

Dátum spracovania: 16.3.2020 
 
Prílohy tejto výzvy:  
Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritéria 
 



Strana 4 z 4 
 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA - ŠPORTOVÁ HALA VEĽKÝ BIEL 

 


