Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva)
Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního
programu, ze kterého je
zakázka hrazena

Integrovaný operační program

Oblast intervence

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita:

Investiční podpora procesu a zavádění jednotného
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních
služeb v jiné typy sociálních služeb

Jedná se o zadávací
řízení podle zákona č.
137/2006 Sb.?

Ano

Registrační číslo
projektu:

CZ.1.06/3.1.00/07.08036

Název zadávacího řízení:

Název projektu:

Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě
pro poskytování sociálních služeb - 2. etapa transformace
organizace Marianum
2. etapa transformace organizace Marianum
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Identifikační údaje
zadavatele

28. října 117
702 18 Ostrava
IČ: 70890692

Telefon:

595 622 111

Osoba oprávněná jednat
jménem příjemce,
p. Miroslav Novák – hejtman kraje
funkce: (pokud nejsou
shodné)
Kontaktní osoba: telefon
a e-mail:

Ing. Veronika Lesáková

Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební Stavební práce
práce):

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen
„veřejná zakázka“) jsou stavební úpravy objektu na
Denisově náměstí 463/6 v Opavě s cílem humanizovat
prostředí a systém péče osob vyžadujících vysokou míru
podpory. Objekt č. pop. 463/6 v Opavě je umístěn na
pozemku par. č. 2476, k.ú. Opava - Předměstí. K objektu
patří zahrada na pozemku par. č. 2475. Objekt je
podsklepený, situován je jako krajní dům v řadové uliční
zástavbě. Má tři nadzemní podlaží a podkroví. Střešní
konstrukce je sedlová. Stav stavebních konstrukcí
odpovídá stáří objektu, přiměřeně zanedbané údržbě a
skutečnosti, že objekt není obýván. Objekt byl využíván
jako byty.
Stručný popis předmětu Objekt bude upraven pro ubytování celkem 15 osob s
zakázky: (max. odstavec) omezenou schopností pohybu a orientace. Jedná se o
dospělé osoby ve věku od 15 let. V objektu vzniknou 3
bytové jednotky, které budou situovány v 1. NP, 2. NP a 3.
NP. V každém z těchto podlaží bude tzv. 1 skupinová
domácnost. 1. PP objektu bude sloužit jako zázemí pro
personál a zázemí pro denní program ubytovaných,
přípravna stravy (bez vaření - praní prádla a stravovací
provoz bude zajištěn externě) a sociální zařízení. Ve 4. NP
objektu bude situováno rovněž zázemí pro denní program
(rehabilitační cvičení, muzikoterapie a aromaterapie
apod.), dále sklad špinavého prádla.
V rámci venkovních úprav bude doplněno oplocení kolem
celého pozemku s branou vjezdu a brankou pro vstup ze
stávajícího chodníku.
Předpokládaná hodnota
zakázky bez DPH:

15.857.158,- Kč bez DPH

Datum zveřejnění:

18. 2. 2014

Lhůta pro podání
nabídek trvá do:

22. 4. 2014 12:00
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Místo pro podání nabídky oddělení veřejných zakázek
28. října 117
702 18 Ostrava

Kritéria hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání
zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

veřejné

Jazyk, v němž musí být
nabídka podána

Český

Forma nabídky

Listinná, podepsaná oprávněnou osobou, včetně kopie
nabídky v elektronické podobě.

Předpokládaná lhůta
dodání/časový
harmonogram
plnění/doba trvání
zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: květen 2014,
zahájení realizace staveb červen 2014.

Informace o možnosti
zrušení řízení

Dle příslušných ustanovení ZVZ

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace Profil zadavatele:
o tom, kde je možné
https://www.softender.cz/msk/em4?service=orgProfile/MSK
získat kompletní
zadávací dokumentaci)

Evidenční číslo veřejné
zakázky v informačním
373474
systému o veřejných
zakázkách:

