Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(prieskum trhu - k podlimitnej zákazke zadávanej podľa postupu § 9 ods. 9 Zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
na uskutočnenie stavebných prác
predmetu zákazky

„CYKLOTURISTICKÁ VYHLIADKA – TREBOSTOVO “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie :
Obecný úrad Trebostovo
Sídlo organizácie :
Hlavná 113/2, Trebostovo, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO:
00316 954
DIČ:
2020595038
Internetová stránka :
www.trebostovo.sk
Kontaktné osoby:
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky: Ivan Trimaj – starosta obce
Telefón/fax: 043 / 4294 626, 02903 813 922
E-mail: starosta@trebostovo.sk
Vo veciach verejného obstarávania a e- aukcie: Ing. Marta Kohútová
Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
E-mail: marta.kohutova@martin.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
CYKLOTURISTICKÁ VYHLIADKA – TREBOSTOVO

3.

Princípy verejného obstarávania a požiadavky kladené na záujemcov a uchádzačov:
Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej
etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov
alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti
a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, v súlade so zásadami maximálnej
hospodárnosti a dôsledným výberom dodávateľa na základe referencií, ponúknutej ceny,
technickej pripravenosti, prípadne iných kritérií. Požiadavkou na obsah ponuky na realizáciu
prác a služieb môžu byť i referencie, technické špecifikácie, vybavenie, osobné skúsenosti
s dodávateľom, kritéria a pod.

4.

Opis požiadaviek na zákazku:
Predmetom zákazky je vybudovanie cykloturistickej vyhliadky pre návštevníkov tejto lokality
v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020, Výzva č. 14/PRV/2015
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

1

Navrhovaná cykloturistická vyhliadka je situovaná na parcele č. 414/1, v katastrálnom území
Trebostovo, pri ceste. Pozemok je pri ceste rovinatý. Cykloturistická vyhliadka je osadená na
rovinatej ploche. Miesto osadenia cykloturistickej vyhliadky bolo vybrané investorom.
Zvolené bolo miesto, odkiaľ je panoráma Veľkej a časti Malej Fatry a tiež mesta Martin väčšia.
Zastavaná plocha :štrkom vysypaná plocha s cykloturistickou vyhliadkou - 10,498 m2.
Stavba bude slúžiť cyklistom, turistom, prechádzajúcim od Turčianskeho Petra, Trebostova,
Trnova, Valče smerom na Bystričku pre oddych a videnie panorámy mesta Martin, Veľkej
Fatry a časti pohoria Malá Fatra.
Stručný opis pripravovanej investície:
Navrhovaná vyhliadka je dvojpodlažná, celodrevená stavba, zastrešená tradičným krovom –
stanovou strechou a rozšírenou strieškou nad terénom – v úrovni podlahy.
POPIS KONŠTRUKCIÍ :
VÝKOPY :
V rámci výkopových prác sa urobí výkop v zemine tr. 4 pod základové konštrukcie do hĺbky
1,20 m. Po ukončení výkopových prác je potrebné prizvať projektanta na posúdenie únosnosti
základovej škáry ( 0,2 MPa ).
Vyťažená zemina sa použije na spätné zásypy a terénne úpravy po zrealizovaní stavby.
ZÁKLADY :
Sú navrhnuté ako základové pätky 1000 x 1000 mm z prostého betónu B 15 ( C12/15 )
s prípadným preložením lomovým kameňom, do hĺbky 1,200 m pod upravený terén.
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE :
Stropná konštrukcia nad terénom je navrhnutá ako drevený rám. Väznice 240/240 mm sú
vložené medzi stĺpy 240/240 mm. Na väznice sú položené podlahové trámy 160/200. Na tieto
sa položia dosky hr. 30 mm s medzerami 20 mm. Nad hornou časťou vyhliadky tvorí strop
strešná konštrukcia.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE :
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria štyri stĺpy 240/240, v dolnej časti kotvené do základovej pätky
cez oceľový prvok – papuču. Spojenie papuče do základu môže byť zrealizované chemickými
kotvami, alebo vopred pripravenými 6 oceľovými kotvami D 16 mm. Papuča pevne obopne
drevený stĺp a navzájom sa prepoja oceľovou závitovou tyčou 6 x D 14. papuču je nutné
upraviť vzhľadom na náročné podmienky osadenia. ( odporúčam žiarivý pozink.)
Medzi drevené stĺpy sú kotvené väznice nad terénom. Pod strešnou konštrukciou sú kotvené
zhora do stĺpov. Vodorovné stuženie zabezpečujú pásiky 240/240 mm v hornej časti a v dolnej
drevné vzpery 240/240 mm a pásiky.
SCHODISKO :
Rebríkové schody so zábradlím sú navrhnuté z terénu +0,000 na podlahu vyhliadky +3,470.
Schodisko je schodnicové, kotvené v dolnej časti do základu, v hornej časti do podlahového
trámu – výmeny. Nástupnice tvoria drevné drevené šteblíky, vložené medzi schodnice.
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KROV A STRECHA :
Nad objektom je navrhnutá stanová strecha , so sklonom 25 °. V úrovni podlahy je strieška so
sklonom 25 ° a vytvára suknicu okolo vyhliadky a zväčšuje tak plochu chránenú pred dažďom.,
kde je umiestnené sedenie.
Nosnú konštrukciu stanovej strechy vytvárajú nárožné krokvy, kotvené do väzníc v dolnej časti
a v hornej do stĺpika. Stĺpik je kotvený do dreveného kríža. v úrovni väzníc. Krokvy 100/160
strechy sú kotvené do nárožných krokiev a väzníc.
Nosnú konštrukciu striešky v úrovni podlahy tvoria krokvy 100/160, kotvené do pomocného
hranola 100/160, ktorý je uchytený z vonkajšej strany ku väzniciam. Preklopeniu krokvy
zabráni ostrešie, vytvorené stĺpikom a dvojicou klieštin. Ostrešie na sedlovej streche a strieške
je rovné. Drevený obklad je na dvojici klieštin, ktoré obopínajú krokvy a stĺpik 100/100 ( ako
vešadlo).
Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom. Krytina je
navrhnutá betónová Bramac- typ Alpská, na drevenom laťovaní.
Dažďová voda bude zo strechy bude odvádzaná voľne na terén.
PODLAHY :
Podlaha na cykloturistickej vyhliadke je
podlahových trámoch 160/200.

drevená, hr.30 mm, položená na nosných

ÚPRAVA POVRCHOV :
- nátery drevených konštrukcií : trojnásobné Akrylux - farba hnedá ( čerešňa ),
- krytina
: Bramac – Alpská červeno hnedá
VONKAJŠIE ÚPRAVY :
Plocha 10,489 m2 , na ktorej je navrhnutá cykloturistická vyhliadka je štrková. Pod vrstvu štrku
frakcie 16-32 – hr. 150 mm sa položí fólia proti prerastaniu buriny. Pod fóliou je navrhnutá
vrstva makadamu frakcie 32-64 mm – hr. 200 mm. Okolo plochy je navrhnutý záhonový
obrubník na oddelenie štrkovej plochy od plochy zatrávnenej.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA :
Pri realizácii stavebných prác je nutné, aby boli dodržané zásady bezpečnosti práce v zmysle
vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. 8. 1990 o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
Realizácia stavby nemá žiaden nepriaznivý vplyv na okolitú výstavbu.
Po dokončení stavebných prác bude pri vyhliadkovej veži výsadba zelene, ktorá môže byť
ťahavá po drevenej konštrukcii vyhliadky, alebo ľahkej pomocnej konštrukcii. Zeleň môže byť
vysadená priamo do zeme , alebo do kamenného kvetináča. Doporučujeme ťahavé resp.
samoupínacie rastliny ako samoupínací brečtan (hedera helix), bršlen (euonymus) , alebo
zemolez henryi (lonicera henryi), ktoré bude plniť funkciu zelenej architektúry a tiež
prirodzeného tieňa“.
So vzniknutými odpadmi bude nakladané v zmysle zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch. Za
odvoz odpadu počas realizácie je zodpovedný dodávateľ stavby.
Počas výstavby za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zodpovedný dodávateľ stavby
v zmysle Vyhl. č.374/1990 Zb.
Realizátor stavby bude postupovať v zmysle projektovej dokumentácie navrhnutej
autorizovaným stavebným inžinierom.
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5.

Miesto realizácie diela:
katastrálne územie obce Trebostovo

6.
6.1

Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45000000-7 Stavebné práce
45112400-9 Výkopové práce
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce

7.

Rozsah predmetu zákazky:

Podľa opisu v bode 4. tejto Výzvy.
8.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie

10.

Predpokladaná hodnota zákazky :
21 337, 29 Eur bez DPH

11.

Požadované termíny uskutočnenia stavebných prác :
Projekt pre realizáciu stavby : do 3 mesiacov od odovzdania staveniska
Najneskôr 12 / 2016

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
12.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa,
a poskytnutých nenávratných finančných zdrojov Poľnohospodárskej platobnej agentúry.
12.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje 60-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry odo dňa
doručenia objednávateľovi.
12.3 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
12.4 Verejný obstarávateľ na zhotovenie predmetu zákazky neposkytne preddavky ani zálohy.
12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zaplatiť za vykonanie diela len v prípade
úspešnosti podaného projektu a poskytnutia nenávratného finančného príspevku
z PRV a to v rozsahu nákladov, ak tieto náklady budú uznané a zaradené ako
oprávnené výdavky.
13.
a)

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v bode č.13.
Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ako je
predmet zákazky. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom
profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z internetovej stránky
napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo
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združenie.) , alebo iný ekvivalentný doklad vzťahujúci sa ku konkrétnemu predmetu
zákazky.
b) podľa § 28 ods.1 písm. b) - zoznamom stavebných prác
uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov (2011, 2012, 2013, 2014 a 2015), ako je predmet zákazky.
Podmienkou účasti je predloženie zoznamu minimálne 3 zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky za
predchádzajúcich päť rokov 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 s celkovými rozpočtovými
nákladmi vo výške 35 000,00 Eur bez DPH za predchádzajúcich päť rokov 2011, 2012,
2013, 2014 a 2015.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznamom predložených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov má garantovať
odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača
s plnením zmlúv rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím
na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Uchádzač v ponuke predloží dôkazy, že
v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého
alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je
schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.
a)

Úspešný uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane
cenovej ponuky na základe výsledku prieskumu trhu a podľa predloženého výkazu výmer, všetko
v štyroch vyhotoveniach.

14.

Označenie, či uskutočnenie stavebných prác je podmienená osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie

15.

Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy:
Nie

16.

Požiadavky na obsah cenovej ponuky a predloženia dokladov:
• Identifikačné údaje uchádzača
• Doklady požadované v bode 13.
• Cenová ponuka v zmysle bodu 17. tejto Výzvy
• Zmluva o dielo podľa prílohy tejto Výzvy

17. Spôsob stanovenia ceny:
17.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke ( a následne aj v zmluve ) musí byť stanovená
podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
17.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
17.3 Uchádzačom navrhované ceny musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy.
17.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú
cenu za predmet zákazky uvedie v zložení:
17.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
17.4.2 výška DPH
17.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Uchádzač uvedie v ponuke navrhovanú zmluvnú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
17.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom za dodanie
predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke písomne upozorní.
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18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
19. Lehota na predkladanie ponúk:
do 04.04.2016 do 08:30 hod. miestneho času
19.1 Uchádzači predložia verejnému obstarávateľovi požadované doklady v zalepenej a označenej
obálke s heslom: „ Vyhliadka - Trebostovo “ - neotvárať.
19.2 Spôsob doručenia ponúk:
Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne, poštovou zásielkou alebo iným
prepravcom a pod. a to verejnému obstarávateľovi na adresu uvedú v bode 1 a v lehote
podľa bodu 19. tejto Výzvy, v 2 origináloch (nutný podpis a pečiatka) a meno osoby
poverenej s vytvorením ponuky.
19.3 Vyhodnotenie predložených ponúk:
04.04.2016 o 09,00 hod. miestneho času na adrese verejného obstarávateľa uvedenej
v bode 1.
Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať podľa ustanovenia § 42 zákona
o verejnom obstarávaní na adrese verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1.

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
31.10.2016
21. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

22. Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác sa vykonávať nebude. V prípade potreby
vykonať obhliadku je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu v zmysle bodu 1.

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
23.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených cenových
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia
byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne
stanovených v tejto Výzve. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a
predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi. Predloženie cenovej ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa
uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku.
23.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepoukázania nenávratných finančných
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa z projektu, zrušiť použitý postup zadávania
zákazky na poskytnutie služby a to z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby ďalej vo
verejnom obstarávaní pokračoval (finančne mimoriadne zásadné zmeny).
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Dátum: 23.03.2016

Meno osoby zodpovednej za opis zákazky
Ivan Trimaj
Starosta obce Trebostovo
Meno zodpovednej osoby za verejné obstarávanie
Ing. Marta Kohútová

Prílohy k Výzve:
1)
Technická správa
2)
Návrh Zmluvy o dielo
3)
Výkaz - výmer (CD)
4)
Výkresová časť – 01 Situácia osadenia
5)
Výkresová časť – 02 Pôdorys
6)
Výkresová časť – 03 Pôdorys krovu
7)
Výkresová časť – 04 Rez A – A
8)
Výkresová časť – 05 Pohľady
9)
Krovy – výkaz prvkov
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