
V Ý Z V A 
Na predloţenie cenovej ponuky pre vypracovanie projektovej dokumentácie na 

realizáciu stavby s náleţitosťami dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu:     
„Chata Kríţová - rekonštrukcia“ 

 
1/ IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:  Lesy SR, š. p, OZ Považská Bystrica,  
Sídlo:  Orlové 300, 017 22  Považská Bystrica  
Právna forma: štátny podnik  
IČO: 36038351 
DIČ: 2020087982 
IČ DPH: SK2020087982 
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Pobočka Považská Bystrica 
Číslo účtu:  1304372/0200 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hlavoň 
Telefón: +421 918 335 382 
Email:  juraj.hlavon@lesy.sk 

 

2/ TYP ZMLUVY 

     ZoD (príloha výzvy na predloženie cenovej ponuky) 
 
3/ MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

     Lesy SR, š. p, OZ Považská Bystrica, Sídlo:  Orlové 300, 017 22  Považská Bystrica 
   

4/ PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby s náležitosťami 

dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu: „Chata Kríţová - rekonštrukcia“ 
 
Každý navrhovateľ sa podpisom vzorovej zmluvy zaväzuje, že v prípade úspešnosti jeho ponuky na 

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

ktorým sa dalo pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti predísť. Z tohto dôvodu musí 

navrhovateľ už pri predkladaní cenovej ponuky počítať so všetkými nákladmi potrebnými na zistenie 

skutočného stavu veci. 

Rozsah a podrobnosti  meračských prác ( klasické zameranie - výškopis + polohopis, zameranie cez 

GPS) je potrebné pre akciu (z dôvodu novej výstavby chaty) podľa charakteru projektovanej stavby 

a miestnych podmienok. 

Prípadná potreba realizácia podrobnejších geologických prieskumov (na návrh spracovateľa PD) 

bude riešená nad rámec tejto výzvy samostatne. 

Vzhľadom na špecifickosť stavby a jej umiestnenie je potrebná Obhliadka miesta dodania predmetu 
zákazky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.  
 

      POŢIADAVKY NA SPRACOVANIE A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: 

- Navrhujeme výstavbu dvojpodlažného objektu, ktorý musí spĺňať požiadavky na konanie 
zasadnutí a posedení cca 30 osôb s možnosťou prípravy jedál a poskytnutia ubytovania pre 12-
15 osôb.  

- súčasťou dokumentácie bude návrh prístupovej komunikácie k chate od existujúcej lesnej cesty  
- dokumentácia bude dokladovaná nasledovnými základnými prílohami: 

1. Sprievodná správa 
2. Prehľadná situácia M = 1:10 000 
3. Celková situácia M = 1:200 
4. Súhrnné riešenie stavby 
5. Súhrnná technická správa 
6. Výkresy 
7. Geometrický plán 
8. Architektúra 
9. Zdravotná technika 
10. Vykurovanie 
11. Elektroinštalácia 
12. Požiarna ochrana 
13. Úprava vonkajšieho priestranstva, oplotenie 
14. Vonkajšie odvodnenie 
15. Vonkajší vodovod a kanalizácia 
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16. Prístupová komunikácia 
17. Rozpočtová časť – súhrnný rozpočet a čiastkový rozpočet 
18. Plán organizácie výstavby 

 
-  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 tužke pred dokončením) 
-  súčasťou projektovej dokumentácie bude aj prepočet stavebných nákladov (paré č. 1 a 2, 

/ost.paré 3, 4, 5, 6 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) 
 

5/ ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  

 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

 

6/ VARIANTNÉ RIEŠENIE: Nie  

 

7/ LEHOTA NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

     Požadovaný termín ukončenia zákazky najneskôr: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
  

8/ UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK: 

- dňa 16.8.2013 do 10
00

 hod  
- doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej adrese 
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Euro 
- predložená cenová ponuka bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť ZoD, ktorá tvorí prílohu tohto 

zadávacieho listu  
 

9/  PODMIENKY FINANCOVANIA 
A) Cenu predmetu obstarávania požadujeme stanoviť v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cenu maximálnu vrátane DPH, pričom DPH treba uviesť aj 
osobitne. 

B) Cena predmetu obstarávania musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu 
obstarávania.  

 
10/  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK: 

- cena bez DPH 
 

11/  POŢADOVANÉ DOKLADY: 
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) Verejný obstarávateľ do uverejneného obsahu súťažných podmienok zahrnul aj vzorový návrh 
zmluvy o dielo. Tento vzorový návrh zmluvy je nevyhnutné vyplniť v nasledujúcom rozsahu:  
- konkretizácia subjektu navrhovateľa v záhlaví vzorovej zmluvy 
- podpísanie vzorovej zmluvy osobou (osobami) na to oprávnenou  
- do vzorovej zmluvy sa musí uviesť navrhovaná cena. Podpísaním vzorovej zmluvy 

navrhovateľ súhlasí so zmluvnými podmienkami obstarávateľa. 
 
Doklady podľa bodu A) a C) doloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v čase a 
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
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. 
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12/  VYSVETĽOVANIE PODKLADOV:                 

V prípade nejasností, môže navrhovateľ požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie 
súťažných podkladov u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. 

 
13/  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Verejný obstarávateľ nebude hradiť náklady za spracovanie ponuky 
 

 
 
 
V Povaţskej Bystrici dňa 26.7.2013 

 

 

 

 Ing. Dušan Chudovský, PhD. 

                riaditeľ OZ 


