Obec Veľký Biel
Obecný úrad , Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec

Výzva na predkladanie cenových ponúk spracovaná
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnené niektorých zákonov
pre potreby stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávania:
Názov:
obec Veľký Biel
IČO:
00 305 146
Adresa:
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Kontaktná osoba: Anton Danter
Telefón:
0911 446 865
E-mail:
sekretariat@velkybiel.eu
2. Predmet zákazky:
Vypracovanie štúdie - návrh športovej haly, objekt zázemia, úprava priľahlých plôch
a určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Úlohou architekta je navrhnúť také
stavebno-technické riešenie, aby PHZ neprekročila sumu 1 500 000,- € s DPH.
3. Opis predmetu zákazky:
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
hracia plocha s rozmermi 20x40m pre hádzanú s priamym prepojením na zázemie
ihriská na hádzanú, futsal, basketbal a volejbal
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
Tel.: 02/ 45916 106, 45916 201, 45916 221, e-mail: sekretariat@velkybiel.eu

Obec Veľký Biel
Obecný úrad , Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec

-

osadenie stavby
riešenie územia
spôsob vykurovania alt. chladenia
spôsob výmeny a úpravy vzduchu
osvetlenie
požiarno-bezpečné riešenie
definuje typ a technické požiadavky na športovú podlahu
úpravu povrchov v hale (hlavne z dôvodu akustických požiadaviek)
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.
Štúdia bude slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Cenová ponuka bude slúžiť pre potreby stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na
štúdiu - návrh športovej haly, objekt zázemia, úprava priľahlých plôch a určenie
predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Úlohou architekta je navrhnúť také stavebnotechnické riešenie, aby PHZ neprekročila sumu 1 500 000,- € s DPH.
5. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Doručenie ponúk:
- na emailovú adresu sekretariat@velkybiel.eu do 30.12.2019 do 12:00 hod.

Vo Veľkom Bieli 18.12.2019
Anton Danter
starosta
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