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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.
Dobrý deň, radi by sme sa poinformovali k miernej nejasnosti vyplývajúcej z obsahu dokumentu zadania súťaže a
podnikateľského plánu. V zadaní súťaže sa sociálne služby pojednávajú v relatívne veľkej priestorovej rozlohe,
pretože sú veľké plošne nároky kladené na jednotlivé izby a ich pridružené priestory, takisto jedálne kuchyne a
spoločenské miestnosti, zároveň sú celky dva - ambulantná a pobytová forma. Toto všetko generuje relatívne veľa
m2 a je dosť konkrétne definované. V podnikateľskom pláne naopak zdravotné služby v rámci projektu majú
dosahovať cca 300m2 a hovorí sa v ňom len o dennom stacionári. Predpoklady na funkčné a priestorové členenie
budovy sa v zadaní súťaže a podnikateľskom pláne mierne líšia. Ktorý dokument by mal teda súťažiaci vnímať ako
viac smerodajný a držať sa ho? Je aj v podnikateľskom pláne medzi riadkami písané, že sociálne služby majú mať
dve nezávislé prevádzky denného a pobytového centra sociálnych služieb?
Odpoveď č. 1.
Smerodajným pre vypracovanie návrhu je pre súťažiacich dokument "BBKS - gymnázium mateja bela - zadanie",
kde sú špecifikované priestorové a funkčné nároky vyhlasovateľa. Dokument "PODNIKATELSKY PLAN ZvolenFinal" vznikal v úvodnej fáze prípravy súťaže a aj na jeho základe sa požiadavky vyhlasovateľa menili a
upravovali. Podnikateľský plán má informatívny charakter a nemení požiadavky vyplývajúce zo zadania.

S úctou,

Martin Daniš
sekretár súťaže
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