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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie návrhu.
Identifikácia súťaže návrhov:
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:
Vyhlásené:

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene
v Úradnom vestníku Európskej únie č. S72 dňa 10.04.2020 pod zn. oznámenia
2020/S 072-172625

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie návrhu vo vyššie
identifikovanej súťaži návrhov a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme všetkým záujemcom nasledovné
vysvetlenie:
Otázka č. 1.
Nás ako ateliér veľmi zaujíma tá predpokladaná suma, ktorá je vyčlenená na realizáciu samotnej zákazky. Prosím
Vás, chápe sa táto suma ako budget na zrealizovanie stavebných úprav vyplývajúcich z víťazného návrhu alebo je
to čiastka ktorá je vyčlenená na projekčné prace architekta, projektantov či iných profesií? Príde nám, že suma
283 000 € bez DPH (z čoho suma na ceny a odmeny udelené v súťaži predstavuje 33 000 €) nie je dostačujúca ani
na výmenu okien za moderné s vyhovujúcimi parametrami a zateplením či novým omietnutím. Chápeme, že sa
pýtame otázku úplne neskoro. Vysvetľujeme si túto požiadavku tak, že zadávateľ súťaže má zámer priviesť
účastníkov súťaže nízkym budgetom k čo najracionálnejším a najekonomickejším návrhom, avšak v reálnych
následných krokoch bude mať na rekonštrukciu aj viac finančných prostriedkov. Viete nám prosím v tomto
duchu aspoň trochu objasniť ako je to nastavené?
Odpoveď č. 1.
Suma 283 000,- EUR bez DPH je súčtom sumy za ceny a odmeny udelené v súťaží návrhov a sumy za zákazku na
poskytnutie služieb, ktorá bude zadaná víťazovi súťaže návrhov v priamom rokovacom konaní, pričom
predmetom tejto zákazky na poskytnutie služieb bude dodávka služieb spočívajúcich v dopracovaní súťažného
návrhu v zmysle bodu „7.4. Ďalší postup“ súťažných podmienok (dopracovanie súťažného návrhu formou
architektonickej štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie,
dokumentácie pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad).
Čo sa týka plánovaných investičných nákladov na samotnú rekonštrukciu komplexu, ich výška je naznačená v
súťažnej pomôcke č. 13 - štúdia sociálnych inovátorov, bod „1. Manažérske zhrnutie“. Realizácia stavby sa bude
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obstarávať v samostatnom verejnom obstarávaní, v ktorom bude ako podklad použitá dokumentácia pre
realizáciu, ktorú spracuje víťaz aktuálnej súťaže návrhov.

S úctou,

Martin Daniš
sekretár súťaže

