MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2018/4321-01
8860/2018

Brezno
03. 04. 2018

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou
hodnotou, budú zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Brezno
Ulica, číslo:
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
PSČ, Obec:
977 01 Brezno
IČO:
00 313 319
Telefón:
048 / 6306 231,6
Fax:
048 / 6306 229
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania:
Dana Ridzoňová
Telefón:
048 / 6306 284
e-mail:
dana.ridzonova@brezno.sk
Vo veciach technických:
Ing. Marián Prč
Telefón:
048 / 6306 285
e-mail:
marian.prc@brezno.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Chodník Brezno – Tisovská cesta“
3.

Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.

4.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a následne
stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie na vybudovanie chodníka
v meste Brezno na ulici Tisovská cesta.
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5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Mestský úrad Brezno, Odbor investičný

6.

Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV:
71320000-7 Inžinierske projektovanie

7.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a následne
stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie na vybudovanie chodníka
v meste Brezno na ulici Tisovská cesta. V danej lokalite nie je vybudovaný chodník.
Jedná sa o doplnenie chodníka popri komunikácii I/72, ktorý bude riešiť aj prepojenie
mesta a lokality Podkoreňová. Projektová dokumentácia musí byť preto vopred schválená
Slovenskou správou ciest a musí rešpektovať budúci obchvat mesta Brezno. Zároveň
musí zachovať resp. zlepšiť odvod zrážkových vôd z komunikácie a priľahlého územia
a riešiť aj vjazdy k priľahlým pozemkom resp. obytným budovám.
Súčasťou diela bude, občasný autorský dozor projektanta počas realizácie stavby a
vypracované stanovisko z posúdenia dokumentácie stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) a v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre potreby stavebného
povolenia.
Rozsah zákazky:
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v 10-tich vyhotoveniach (paré)
a v 2-och vyhotoveniach digitálnej verzii na CD (DVD) nosiči vo formátoch dwg (resp.
dxf) a pdf .
Minimálny obsah projektovej dokumentácie:
- Technická správa
- Prehľadná situácia
- Situácia stavby
- Odhad nákladov stavby
- Dokladová časť
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej
dokumentácie v 10-tich vyhotoveniach (paré) a v 2-och vyhotoveniach digitálnej verzii
na CD (DVD) nosiči vo formátoch dwg (resp. dxf) a pdf .
Minimálny obsah projektovej dokumentácie:
- Technická správa
- Prehľadná situácia
- Situácia stavby
- Pozdĺžne profily
- Vzorové výkresy:
- Charakteristické rezy
- Kanalizačná šachta
- Napojenie kanalizačných prípojok
- Dažďová vpusť
- Križovanie a súbehy s podzemnými vedeniami
- Výkresy - Detaily, ktoré spodrobňujú špecifické riešenie niektorých miest –
vjazdov atď.
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-

rozpočet
výkaz výmer

Stavebník mesto Brezno disponuje polohopisným a výškopisným zameraním
predmetného územia a zabezpečí si vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inž. sietí
podľa zákona č. 50/1976 Zb pre potreby stavebného povolenia. V prípade že mu budú
vydané záporné stanoviská alebo súhlasné vyjadrenie s výhradami, bude stavebník
požadovať bezplatné odstránenie závad.
Autor projektovej dokumentácie je povinný konzultovať projekt s obstarávateľom počas
celého trvania projekčnej fázy až po odovzdanie projektu.
Technické požiadavky na predmet zákazky::
Pri návrhu riešenia stavby je nutné zohľadniť príslušné STN a legislatívne predpisy a to
najmä:
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
- Vyhlášku č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.
116/1997 Z. z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách.
- TPR schvaľované Ministerstvom dopravy
Množstvo sád predmetu zákazky:
- projektová dokumentácia v desiatich vyhotoveniach
- kontrolný rozpočet v dvoch vyhotoveniach
- popis prác s výkazom výmer v desiatich vyhotoveniach
- v dvoch vyhotoveniach bude dodaná PD v elektronickej podobe na CD (resp.DVD)
nosiči
(Výkresy a textová časť vo formáte .pdf a .dwg a výkaz výmer a rozpočet vo formáte
.xls)
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.

10. Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie dodávky:
PD pre územné konanie do 3 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.
PD pre stavebné povolenie do 3 mesiacov odo dňa vydania územného rozhodnutia
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Brezna v zmysle zákona 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Platba sa uskutoční po poskytnutí služby na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou
je protokol o prevzatí, potvrdený kontaktnou osobou objednávateľa.
Splatnosť daňového dokladu je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.
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Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Podrobné vymedzenie platobných podmienok a fakturácie sú uvedené v čl. VI.
Zmluvy o dielo.
12. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke
13. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie
- doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia –
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
a lebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku. (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych
subjektov.
Technická alebo odborná spôsobilosť
- Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti (kópia osvedčenia SKSI s originálom
podpisu a otlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby)
Ostatné
- vyplnená príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
- podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača - príloha č.2
14. Lehota na predkladanie ponúk:
13. 04. 2018
15. Spôsob a adresa predkladania ponúk:
Doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
v uzatvorenom obale s označením: „Súťažná ponuka – neotvárať!“, heslo zákazky:
„Chodník Brezno – Tisovská cesta“
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti
neotvorená.
16. Obhliadka miesta predmetu zákazky:
Obhliadka miesta záujmového územia je možná.
Uskutoční sa dňa 09.04.2018 o 10.00 h. Záujem o účasť na obhliadke je potrebné vopred
oznámiť kontaktnej osobe.
Kontaktná osoba:
Ing. Karol Ličko
Telefón: 048 / 6306 285; e-mail: karol.licko@brezno.sk
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky výdavky spojené s prípravou, obhliadkou, predložením dokladov a
predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
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Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené
v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

JUDr.Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta, v zastúpení
Mgr. Martinom Juhaniakom, v.r.
prednostom MsÚ Brezno

Prílohy
príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
príloha č. 2 – Návrh ZoD
príloha č. 3 - Situácia záujmového územia
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