Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Trebišov
Sídlo:
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO:
00331996
DIČ:
2020773590
IČ DPH:
SK2020773590
Kontaktná osoba vo veciach
zákazky:
Mobil:
e-mail:

Ing. arch. Alexander Bugala
+421 908 764 273
bugala@trebisov.sk

Kontaktná osoba vo veciach
verejného obstarávania:
Mobil:
e-mail:

Ing. Valéria Maďarová
+421 907 611 528
madarova@trebisov.sk

2. Predmet zákazky:
2.1. Názov zákazky:
2.2. Druh zákazky:
2.3. Typ zmluvy:

Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a rozšírenie
komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh
zákazka na poskytnutie služby
zmluva o dielo

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Trebišov, Mestský úrad, M. R. Štefánika
862/204, Trebišov
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 31.03.2020
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh v Trebišove. Stavba bude
realizovaná na pozemkoch parc. č. 1749/1, 1749/136, 4420, 4422 v katastrálnom území
Trebišov.
4.2. Riešené územie je časťou sídliska Juh, postaveného v rámci a za podmienok KBV.
Územie je ohraničené južným oplotením areálu Nemocnice, východnou hranou Ul.
SNP, južnou hranou Ul. Jánskeho a západnou hranou Ul. B. Nemcovej.
4.2.1. Popis súčasného stavu:
Komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a plochy zelene sú opotrebované,
poznačené nekoncepčnými a lokálnymi zmenami a úpravami vykonanými za
ostatné desaťročia. Parkovanie je chaotické a parkovacích miest je citeľný
nedostatok, pričom sa na parkovanie používajú aj plochy zelene a plochy tesne pred
vstupmi do bytových domov. Parkovanie vozidiel je riešené kolmo priamo na Ul.
SNP s nedostatočnou hĺbkou a s výjazdom do jazdnej dráhy. Ul. L. Sáru

neumožňuje plynulé a bezpečné užívanie. Kolmé státie na Nemocničnej ul. nespĺňa
dopravné normy. Dopravné značenie je opotrebované a nezaručuje bezpečnosť pre
peších. Absentuje informačný systém, úpravy pre telesne postihnutých, prvky
pasívnej bezpečnosti. Elektroinštalácie sú zastarané a poruchové, verejné
osvetlenie nehospodárne a nevyhovujúce. Verejná zeleň je buď prestarnutá alebo
prerastená a nevhodne rozmiestnená. Vstupy do bytových domov sú
architektonicky a techniky nevyhovujúce. Mestský mobiliár buď celkom absentuje,
alebo je poničený a zastaralý.
4.2.2. Základné kapacitné údaje:
Plocha riešeného územia
cca 12 500 m2
Komunikácie pre vozidlá a parkovacie plochy cca 7 000 m2
Chodníky pre peších
cca 1 800 m2
Spevnené plochy pred vstupmi do objektov
cca 700 m2
Verejná zeleň a sadové úpravy
cca 3 000 m2
Parkovacie miesta pôvodne cca 80, požadované cca 160.
4.2.3. Urbanisticko – architektonické a technické riešenie:
Ul. SNP zostáva dopravnou osou územia. Kolmé parkovanie s nevyhovujúcou
dĺžkou a s priamym výjazdom vozidiel do frekventovanej Ul. SNP bude zrušené.
Zriadené bude nové parkovanie pozdĺž Ul. SNP prístupné z vnútrobloku a oddelené
od vlastnej komunikácie vyvýšeným chodníkom pre peších. Ul. Nemocničná bude
riešená s obojstranným kolmým parkovaním pozdĺž komunikácie a s chodníkom
pre peších pred obytným domom. Ul. L. Sáru bude rozšírená na dvojsmernú
komunikáciu s obojstranným státím a s chodníkmi pre peších pred obytnými
domami. Ul. J. Jánského a Ul. B. Nemcovej bude v danom úseku riešená podľa
kapacitných možností s kolmým alebo pozdĺžnym parkovaním.
Komunikácie vozidlové a plochy parkovísk budú riešené s asfaltobetónovými
povrchmi, chodníky pre peších a plochy pred vstupmi do bytových domov
s povrchmi z betónovej dlažby. Chodníky a priechody pre chodcov budú riešené
s osadením prvkov pre orientáciu a uľahčenie pohybu postihnutých osôb.
Všetky vozidlové komunikácie a parkoviská budú riešené kapacitne a rozmerovo
v súlade s platnými normami a predpismi. V prípade potreby projekt bude riešiť
osadenie / premiestnenie autobusovej zastávky.
Odvod dažďovej vody bude riešený do zatrávnených plôch a do vsakovacích boxov
pod komunikáciami a parkovacími plochami tak, aby nezaťažoval mestskú
kanalizačnú sieť. Podľa požiadaviek správcu kanalizácie a orgánov ochrany
životného prostredia bude riešený odtok zrážkovej vody z parkovacích plôch.
Verejný obstarávateľ principiálne vyžaduje návrh účinných vodozádržných
opatrení.
Vo vhodných polohách budú riešené opticky uzatvorené plochy pre umiestnenie
kontajnerov na komunálny odpad.
Pred vstupmi do bytových domov budú riešené podľa priestorových a plošných
možností osobitné plochy vybavené mestským mobiliárom.
Verejné osvetlenie bude riešené ako stožiarové s usmernenými LED zdrojmi.
Pokiaľ si dopravné riešenie vyžiada zmeny a úpravy elektrických rozvodov resp.
pripájacích skríň, budú tieto zapracované v projekte elektroinštalácie.
Vnútroblokové priestory medzi obytnými domami nie sú predmetom riešenia.
Riešené územie je farebne vyznačené v prílohe č. 3 na snímke z katastrálnej mapy.
4.3. Projektovú dokumentáciu požaduje verejný obstarávateľ vypracovať v rozsahu
potrebnom pre realizáciu stavby, s výškopisným a polohopisným zameraním.
Obsahom bude:

Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
Situácia širších vzťahov
Celková koordinačná situácia
Dokumentácia stavebných objektov
SO 01 – spevnené plochy a komunikácie
SO 02 – dažďová kanalizácia
SO 03 – elektroinštalácie
SO 04 – verejné osvetlenie
SO 05 – sadové úpravy a verejná zeleň
SO 06 – mestský mobiliár a drobná architektúra
F/ Projekt dopravného značenia a infosystém
G/ Projekt PO
H/ Projekt organizácie výstavby
I/ Rozpočet a výkaz výmer.
4.4. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť projektovú dokumentáciu v 4-roch
vyhotoveniach v tlačenej forme a 2 x na CD nosiči vo formáte PDF. Položkovitý
rozpočet bude predložený 3x v tlačenej forme, 1x na CD nosiči a výkaz výmer 1x na
CD nosiči.
4.5. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom/záujemcom obhliadku riešeného územia
za účelom získania ďalších informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie
ponuky. Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou
vo veciach zákazky.
A/
B/
C/
D/
E/

5. Predkladanie cenových ponúk
5.1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
5.2. Cenová ponuka za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky a predkladá sa na celý predmet zákazky. Ak je uchádzač platcom DPH, musí
v cenovej ponuke uviesť cenu bez DPH, DPH a celkovú cenu s DPH. Ak uchádzač nie
je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vo svojej
ponuke.
5.3. Lehota na predloženie ponúk je určená do 24.01.2020 do 10:00 hod.
5.4. Ponuky sa doručujú buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
5.5. Ponuky v listinnej podobe sa doručujú v uzatvorenej obálke a označujú sa „CP –
Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk
na sídlisku Juh“ – NEOTVÁRAŤ. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. V prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského úradu v Trebišove.
5.6. Ponuky v elektronickej podobe sa doručujú na adresu: madarova@trebisov.sk
Označenie predmetu emailu: CP – Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia
a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh.
6. Lehota viazanosti ponuky
6.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do
28.02.2020.
7. Podmienky financovania predmetu zákazky
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.

7.2. Zálohy nebudú poskytované.
7.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
8. Podmienky účasti uchádzačov
8.1. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky.
Túto oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018 Z. z.
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra zabezpečí verejný
obstarávateľ. V prípade, ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis
z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov
bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie
výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
8.2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 2 tejto výzvy).
8.3. Uchádzač predloží kópiu autorizačného osvedčenia, ktorým preukazuje oprávnenosť
vykonávať požadované činnosti.
9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
9.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

10. Vyhodnocovanie ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
10.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk. U uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí pri vyhodnotení na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný
obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača
v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí
spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je
neverejné.
10.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi emailom všetkým uchádzačom
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že
jeho ponuka sa prijíma, ostatným oznámi, že neuspeli.
10.3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

11. Obsah ponuky
11.1. Ponuka musí obsahovať:
 ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy,
 doklady podľa bodu 8. s výnimkou dokladu uvedeného v bode 8.1.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa.
12.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak by sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
12.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
V Trebišove, dňa 16.01.2020

Ing. Valéria Maďarová
referent pre verejné obstarávanie

Prílohy k výzve:
1. Cenová ponuka
2. Čestné vyhlásenie
3. Snímka z katastrálnej mapy

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Cenová ponuka

Názov zákazky: Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia a rozšírenie

komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh
Identifikačné údaje uchádzača: .........................................................
..........................................................
Štatutárny zástupca uchádzača: ..........................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: ...............................................................

E-mail: ......................................................

Telefón: ..........................................................

Názov

Celková cena

DPH

Celková cena

bez DPH v €

v€

s DPH v €

Vypracovanie projektovej
dokumentácie v súlade
s bodom 4. tejto výzvy

Sme – nie sme platcami DPH (neplatný údaj prečiarknuť)

Dátum: .........................................................

Podpis štatutárneho zástupcu: .........................................................

