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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Smolenice  

 41677/390/2013 Ing.Janiga/033-5926146 31.7.2013 
 

Vec 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Spracovanie projektovej 

dokumentácie pre investičnú akciu  LC Raková – Suchánka, rekonštrukcia“. 
 

V súlade s § 9  zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodávku tovaru (alebo poskytnutie služby, alebo 

uskutočnenie stavebných prác) s názvom „Spracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu, LC 

Raková – Suchánka, rekonštrukcia“.  

 

1) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby s náležitosťami 

dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu: „LC Raková - Suchánka, rekonštrukcia“ 

V rámci rekonštrukcie je potrebné upraviť vtoky a výtoky  cestných priepustov, pomiestne prečistiť 

koryto potoka a zabezpečiť priečne, pozdĺžne odvodnenie cesty trativodmi a vyčistením priekop. 

V dĺžke cca 200 m je potreba riešenia spevnenia lesnej cesty oporným múrom, resp. iným technickým 

riešením z dôvodu blízkosti miestneho potoka, ktorý opakovane poškodzuje lesnú cestu. Ďalej je 

potrebné riešiť podkladové vrstvy lesnej cesty. Obrusnú vrstvu vozovky navrhujeme spevniť živičným 

krytom. Dĺžka lesnej cesty Rybníček okruh je cca. 3000 m. Šírka vozovky je 3,5 m. 

 

Každý navrhovateľ sa podpisom vzorovej zmluvy zaväzuje, že v prípade úspešnosti jeho ponuky na 

spracovateľa PD nebude následne ním vypracovaný predmet zmluvy obsahovať žiadne vady, ktorým sa 

dalo pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti predísť. Z toho dôvodu musí navrhovateľ už pri 

predkladaní cenovej ponuky počitať so všetkými nákladmi potrebnými na zistenie skutočného stavu 

veci. 

Vzhľadom na špecifickosť stavby a jej umiestnenie je potrebná obhliadka miesta dodania predmetu 

zákazky. Termín je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou. 

 

 

 

 

 

  Požiadavky na spracovanie a rozsah projektovej dokumentácie: 

http://www.pefc.org/
mailto:lesysm@lesy.sk
http://www.lesy.sk/
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-  rekonštrukcia lesnej cesty bude navrhnutá za účelom vylepšenia smerových,  výškových, ako aj 

šírkových parametrov existujúcej lesnej cesty 

-  šírkové usporiadanie navrhnúť v kategórii I.L 4,0/30 v zmysle normy STN 736108 

-  súčasťou dokumentácie bude návrh konštrukcie vozovky 

-  dokumentácia bude riešiť systém odvodnenia lesnej cesty – priečne a pozdĺžne odvedenie vody, 

priepusty 

-  dokumentácia bude dokladovaná nasledovnými základnými prílohami: 

1. Technická správa 

2. Situácia 

3. Pozdĺžny profil 

4. Vzorový priečny rez 

5. Priečne rezy 

6. Priepust v km... (pokiaľ bude potrebný) 

7. Výkres výhybne (pokiaľ bude potrebná) 

8. Vytyčovací výkres 

9. Výkaz výmer 

-  dokumentácia bude spracovaná do geodetického – meračského podkladu, ktorý bude súčasťou dodávky 

projektovej dokumentácie  

-  situácia bude zakreslená taktiež do podkladu snímky POZMAPU s prekrytím katastrálnej a porastovej 

mapy (podklad bude dodaný obstarávateľom) 

-  projektová dokumentácia bude prerokovaná s obstarávateľom, ako aj s dotknutými účastníkmi za účelom 

vydania stavebného povolenia (aj v tuške pred dokončenín) 

-  súčasťou projektovej dokumentácie bude aj prepočet stavebných nákladov (paré č. 1 a 2, /ost.paré len 

VV)  

-  dokumentácia bude opatrená autorizačnou pečiatkou a podpisom zodpovedného projektanta 

- súčasťou dodávky je aj kompletná projektová dokumentácia na CD nosiči (rozpočet a výkaz výmer 

v MS Excel, technická správa v MS Word) 

 

2) Požadované množstvo : PD 6 ks v papierovej forme + 1 ks PD na CD.  

 

3) Kontaktná adresa : Cenové ponuky zasielajte na mail: peter.janiga@lesy.sk alebo poštou na adresu: 

Lesy SR, š.p. Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, alebo osobne v podateľni 

OZ Smolenice. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Euro 

Predložená ponuka bude obsahovať  návrh ZoD   

 

4) Časový údaj – obdobie : Projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť najneskôr do 60 dní od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, ktorá bude podpísaná s úspešným uchádzačom.   

 

5) Miesto poskytnutia  dodávky tovaru, poskytnutia služby a  uskutočnenia stavebných prác :  Lesy 

SR, š.p. Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, kontaktná osoba: Ing. Peter 

Janiga, ref. VO a stav. investície. 

       

6) Lehotu na predloženie cenových ponúk : 23.8.2013, do 10:00 h.  

 

7) Súpis požadovaných dokladov : 

 

A) Doklad o oprávnení podnikať: 

- s.r.o./a.s. – doložiť výpis z obchodného registra; doklad nesmie byť starší ako tri mesiace 

- živnostník – doložiť živnostenský list; doklad nesmie byť starší ako tri mesiace 

B) doklad o odbornej spôsobilosti na daný predmet obstarávania (autorizačné osvedčenie SKSI na 

predmetnú činnosť) 

C) Potvrdenie o účte uchádzača – zmluva s bankou o bežnom účte (doklad nesmie byť starší ako tri 

mesiace) 

D) Vzorový návrh zmluvy o dielo, ktorý je nevyhnutné vyplniť v nasledujúcom rozsahu: 

- Identifikačné údaje subjektu navrhovateľa v záhlaví vzorovej zmluvy 

- Podpísanie vzorovej zmluvy osobou (osobami) na to oprávnenou 

http://www.pefc.org/
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- Do vzorovej zmluvy sa musí uviesť navrhovaná cena 

Podpísaním vzorovej zmluvy navrhovateľ súhlasí so zmluvnými podmienkami obstarávateľa. 

 

Doklad podľa bodu A) a C) doložiť v prípade víťaznej ponuky po výzve obstarávateľa. 

 

Každý oslovený záujemca je povinný spolu s cenovou ponukou doručiť čestné vyhlásenie. V tomto 

vyhlásení pravdivo uvedie skutočnosť, že disponuje platnými dokladmi (podľa bodu 11 tejto výzvy) ku 

dňu predloženia cenovej ponuky a že všetky informácie uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé. Pokiaľ 

by tieto doklady neboli platné a informácie pravdivé, alebo by boli závažným spôsobom zamlčané, 

bude záujemca čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 

8) Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia  

 

 Hodnotiace kritérium je  najnižšia cena.  

 

 Najnižšia cena za dodávku tovarov,  poskytnutie služieb alebo uskutočnenie  stavebných prác znamená 

najnižšia celková cena v € bez DPH za celý predmet zákazky obstarávania, stanovená v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena  maximálna, pričom DPH treba uviesť aj osobitne. 

 

Cena predmetu obstarávania musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu obstarávania 

 

 

Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo 

svojej ponuke.    

 

  

 V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky. 

 

 Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky doložte 

i fotokópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme. 

 

     S pozdravom  

 

 

 

                                Ing. Ivan Danček 

                            Riaditeľ OZ Smolenice 

 

Vypracoval : Ing. Peter Janiga 

 č. tel.: 0918 335 884 

 

Poznámka : Je v kompetencii žiadateľov, aby si výzvu na predloženie ponuky prispôsobil (rozšíril) svojim 

potrebám vo vzťahu k predmetu príslušnej zákazky. 
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