OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
1.

Názov zákazky:

Projektová dokumentácia na zvýšenie kapacity MŠ v Kunerade

2.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k zvýšeniu kapacity Materskej
školy v obci Kunerad.
Projekt musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy platné v EÚ a SR
a musí byť ekonomický z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby.
Projekt bude vyhotovený pre stavebné povolenie, s podrobnosťami realizačného projektu. Musí
obsahovať tiež podrobný položkový rozpočet, výkaz-výmer a autorský dohľad. Projekt musí
vychádzať z predloženej architektonickej štúdie, ktorá tvorí súčasť príloh.
Projekt musí byť odovzdaný 6-krát v tlačenej forme a tiež v digitálnej forme, ktoré budú
zahrnuté v dohodnutej cene diela (elektronická dokumentácia vo formáte .pdf a .dwg, rozpočet
a výkaz-výmer vo formáte .xls).
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby sa tiež oboznámili s miestom, kde je plánovaná
nadstavba MŠ v Kunerade, aby si sami overili potrebný rozsah činnosti a získali potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná
a zohľadňovala celý objem potrebných činnosti na realizáciu predmetu zákazky.
Súčasný stav:
Navrhovaný existujúci objekt MŠ leží v obci Kunerad, parc. č. 471/4, 471/5 C KN. V súčasnosti
je objekt dvojpodlažný, nepodpivničený, prekrytý plochou strechou. Terén má svahovitý
charakter, prístup do areálu je z juhozápadnej strany. V dosahu sú všetky potrebné inžinierske
siete.
Navrhovaný stav:
Nadstavba je navrhnutá nad existujúcim objektom MŠ v Kunerade. Urbanistický návrh
vychádza z nadstavby jedného podlažia totožného s 2. nadzemným podlažím, ktoré bude
komunikačne prepojené s existujúcou časťou schodiskami vrátane napojenia požiarneho
schodiska.
Vytvorením nadstavby vznikne 3 podlažný objekt, ktorý bude prepojený s existujúcim
objektom schodiskami, vytvorí jeden celok. Kapacita škôlky sa zväčší o 1 triedu a vytvorí sa
samostatná jedáleň, predpokladaná kapacity s nadstavbou je 77 detí. Objekt je bez podzemných
podlaží.
V pôvodnej časti objektu na 1.NP sa z existujúcej triedy vytvorila jedáleň a výdajňa stravy,
ostatné priestory ostávajú nemenné. Na 2. NP sa v triede na SZ strane doplní okno a v umývarke
sprcha, spálňa detí je umiestnená k severnej fasáde a prepojená s dennou časťou, kancelária
riaditeľky je zväčšená, ostatná časť podlažia ostáva nezmenená.
Nadstavba :
Pôdorys 3. NP je totožný ako pôdorys 2. NP s nasledovnými úpravami: umývarka detí v SZ
triede a spálňa je zväčšená, nové schodisko z 2.NP na 3.NP je navrhované po oboch stranách,
ako aj požiarne schodisko je doplnené a prepojené s existujúcim.

Konštrukčné riešenie: základové konštrukcie sú existujúce, predpokladané pásové. Zvislé
konštrukcie nadstavby sú navrhované z tehlových tvaroviek so zateplením fasády zatepľovacím
systémom. Vodorovné konštrukcie – vence a preklady sú navrhované z drevených
priehradových väzníkov s plechovou krytinou. Odvodnenie strechy bude strešnými dažďovými
zvodmi zaústenými do existujúcej dažďovej kanalizácie. Výplne otvorov sú navrhované
plastové, zasklené izolačným 3-sklom. Požiarne schodisko bude oceľové s pozinkovanou
úpravou.
Pred spracovaním realizačného projektu je potrebné zhotoviť sondy jednotlivých nosných
konštrukcií pre návrh nových konštrukcií.
3.

Predpokladaná hodnota zákazky:

11 000,00 EUR bez DPH

4.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Materská škola Kunerad

5.

Spôsob vykonania prieskumu trhu:

výzva na predloženie ponuky

6.

Termín vykonania prieskumu trhu:

10. 12. 2020 – 29. 01. 2021

7.

Hodnotiace kritérium:

najnižšia cena s DPH

8.

Vyhodnotenie prieskumu:

Obchodné meno, sídlo
uchádzača
STOA architekti plus, s.r.o.
Slovenská 28
080 01 Prešov
ADIZ atelier, s.r.o.
Krajná 7716/9A
917 01 Trnava
Ing. Ivana Majčinová –
PROJEKTIM
M.Šinského 678/20
010 07 Žilina
Ing. arch. Monika Tylková
Tretiny 121/2
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO

Cena bez
DPH v EUR

Cena s DPH
v EUR

Poznámka

44223277

10 000,00

10 000,00

ponuka
neprijatá

52045650

8 900,00

8 900,00

ponuka
neprijatá

46709061

9 700,00

9 700,00

ponuka
neprijatá

37972260

9 340,00

9 340,00

ponuka
neprijatá

Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v podmienkach
výzvy ani jedným z uchádzačov. Vo výzve uvádzame, aby žiadateľ predložil jednotkový rozpis
cien za jednotlivé položky predmetu zákazky.
Vyhlasujem, že súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti.
Zodpovedný za prieskum: Ing. Dominika Mičuchová
Schválil: Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, starostka obce
V Kunerade, dňa 08. 02. 2021

