Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra v rámci postupu
verejného obstarávania podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona), Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na
predmet zákazky:
Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na
Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
IČO: 37861298
Kontaktná osoba za proces VO: Mgr. Gabriel Jaššo
Telefón: 037/6925915
Elektronická pošta: gabriel.jasso@unsk.sk
Internetová adresa: www.unsk.sk

Zatriedenie obstarávacieho subjektu: § 7 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
2. Predmet zákazky
zákazka na dodanie služby
3. Interný kód zákazky:
10265/2022/VOaKI
4. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na
Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie úspešného uchádzača bude realizované týmto
prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v
zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

7. Opis predmetu zákazky:
Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho sa na ceste II/562 (na
Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
stavebného objektu „Rekonštrukcia mosta ev.č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúceho
sa nad cestou II/562 ( na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra – PD“, v podrobnostiach
dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými
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STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR na rekonštrukciu mosta ev. č. 562-001,
inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia a výkon autorského dozoru počas
realizácie stavby.
Predmetná projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu s dosiahnuteľnou normálnou
zaťažiteľnosťou minimálne 32,0t, vzhľadom na skutočnosť, že normálna zaťažiteľnosť nadväzujúceho
mostného objektu na ceste II/562, ktorý vedie nad cestou R1, je 32,0t. Predmetom rekonštrukcie
nebude výmena konštrukčných prvkov spodnej stavby ( opôr a piliera). Stavebný stav mostného
objektu je kvalifikovaný v stupni 5 – zlý.
Členenie predmetu zákazky:
− dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby
(DRS),
− inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
− výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 200 hodín
7.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
7.1.1. Stavba
• názov: Rekonštrukcia mosta ev. č. 562-001 (nadjazd nad železnicou) nachádzajúci sa nad cestou
II/562 ( na Cabajskej ulici) v intraviláne mesta Nitra
• miesto (obec, okres, kraj): Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
• dotknuté obce (k. ú.): Nitra
7.1.2 Objednávateľ
• názov : Nitriansky samosprávny kraj
• adresa : Rázusova 2A, 949 01 Nitra
7.2. URČENIE DOKUMENTÁCIE
7.2.1 Predmet
Číslo komunikácie
Most
Dĺžka premostenia
Celková dĺžka mosta
Uhol kríženia
Šikmosť mosta
Šírka medzi zvýšenými obrubami
Celková šírka mosta
Stavebno-technický stav

: II/562
: ev.č. M 562-001
: 51,04 m
: 87,67 m
: 93,37°
: 84° Ľ
: 16 m
: 22 m
: zlý /V/

7.2.2. Druh stavby
• rekonštrukcia

7.2.3. Účel a ciele stavby
Účelom stavby je riešiť rekonštrukciu s dosiahnuteľným normálnym koeficientom zaťažiteľnosti
minimálne 32,0t, vzhľadom na skutočnosť, že normálna zaťažiteľnosť nadväzujúceho mostného
objektu na ceste II/562, ktorý vedie nad cestou R1, je 32,0t .Predmetom rekonštrukcie nebude
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výmena konštrukčných prvkov spodnej stavby ( opôr a piliera) a zvýšenie zaťažiteľnosti mosta
a zlepšenie súčasného stavebno- technického stavu. Realizáciou sa zvýši bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky na ceste II/562.
7.2.4. Umiestnenie stavby a súčasný stav
Mostný objekt sa nachádza v km 0,062 cesty II/562 v katastrálnom území mesta Nitra a premosťuje
železničnú trať Nové Zámky - Nitra.
Súčasný stavebno-technický stav mostného objektu je definovaný stupňom V. – zlý a nespĺňa
podmienky mosta na ceste II. triedy.
Mostný objekt je zo statického hľadiska definovaný ako dve prosté polia. Nosná konštrukcia je
v priečnom smere zo 14-tich predpätých nosníkov I-73 konštrukčnej výšky 1,40 m. Skladová dĺžka
nosníkov je 30,00 m a 24,00 m. Nosníky sú v priečnom smere spojené dobetonávkami medzi
hornými a dolnými prírubami. V dutinách medzi nosníkmi sú vytvorené odvodňovacie otvory.
Uloženie NK na dve krajné opory a jeden stredový pilier je na ložiskách. Dve krajné opory sú
betónové gravitačné, ich založenie je plošné. Stredový pilier tvoria tri železobetónové steny
obdĺžnikového prierezu a železobetónový úložný prah.
Zvršok mosta tvorí asfaltová vozovka a obojstranné chodníky. Voľná šírka vozovky medzi zvýšenými
obrubami chodníkov je 16,00 m, obojstranne sú chodníky 2 x 3,00m. Na chodníkoch je osadené
oceľové zábradlie výšky 1,1 m. Pochôdzna šírka chodníkov je 2,75 a 2,75 m. Celková šírka mosta je 22
m.
Vozovkové vrstvy tvorí vyrovnávací betón, izolácia a asfaltové vrstvy. Kryt chodníkov je asfaltový,
obrubníky sú betónové. Mostné závery sú na oboch koncoch mosta. Na moste sú prechodové dosky.
Odvodnenie vozovky z priestoru mosta je vytvorené pozdĺžnym sklonom mimo nosnú konštrukciu.
Popri krídlach sú svahové kužele. Na ľavej strane je na moste zavesené plynové potrubie ϕ 200 mm.
Z obidvoch strán medzi prvým a druhým nosníkom sú v medzerách vedené inžinierske siete, na
pravej strane elektrické vedenia a na ľavej vodovodné potrubie Js 400 a Js 200.
7.2.5. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky
a) Dokumentácia vyhotovená v súlade s platnou legislatívou SR, technickými podmienkami a
platnými STN,
b) Geodetické zameranie skutkového stavu
c) Návrh optimálneho riešenia rekonštrukcie mosta v rámci ekonomických možností objednávateľa
d) Podrobné geodetické zameranie územia s vyznačením majetkovej hranice (na katastrálnej mape)
e) Návrh plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby a prípadné vypracovanie obchádzkovej
trasy.
f) Návrh dočasného a trvalého dopravného značenia žiadame prerokovať s príslušným dopravným
inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami.
g) Vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti podľa platných noriem a predpisov.
h) Na základe prieskumov zistené inžinierske siete rešpektovať, ochrániť, prípadne navrhnúť ich
preloženie v nevyhnutnom rozsahu. Požiadavky správcu siete (investície) prekonzultovať s
objednávateľom.
i) Inžinierska činnosť k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia.
j) Inžinierska činnosť: odsúhlasiť dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi a správcami
inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a tiež s vlastníkmi dotknutých
pozemkov a zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a dokumenty tak, aby zhotoviteľ (v mene
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objednávateľa) mohol požiadať a zároveň zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného
povolenia v zmysle stavebného zákona. Ďalej v prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí schválenie
výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov.
k) Výkon autorského dozoru v rozsahu Technických podmienok „TP 03/2006 Dokumentácia stavieb
ciest“.
7.3. PODKLADY A ÚDAJE
7.3.1. Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady
Víťaznému uchádzačovi budú poskytnuté nasledovné podklady:
• Mostný list mostu ev.č. 562-001
• Technickú štúdiu (vrátane diagnostiky) zameranú na rekonštrukciu železničného mosta
nachádzajúceho sa na ceste II/562 na Cabajskej ulici v Nite – spracovanú VÚIS – MOSTY s.r.o.,
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
7.3.2. Dopravno-inžinierske údaje
• Celoštátne sčítanie z roku 2015 je k dispozícii na internetovej stránke www.ssc.sk

7.4. POŽIADAVKY
7.4.1. Projektová dokumentácia
Dokumentácia bude obsahovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami
dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), podľa platných právnych noriem a predpisov,
technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou projektovej
dokumentácie bude projekt trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej
vyhlášky a cestného zákona. Taktiež bude súčasťou projektu návrh obchádzkovej trasy.
7.4.2. Všeobecné požiadavky
• Vstupné rokovanie za prítomnosti objednávateľa, správcu, KDI a okresného úradu,
• Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu podľa Technických podmienok „TP 019
Dokumentácia stavieb ciest“. Rozsah dokumentácie bude primeraný rozsahu objektovej skladby
stavby,
• Navrhnúť optimálne riešenie v rámci ekonomických možností objednávateľa, ktoré bude
rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy,
•

•
•

zapracovanie všetkých pripomienok a opodstatnených požiadaviek vyjadrení dotknutých
orgánov a organizácií vrátane správcov inžinierskych sietí (nejasnosti konzultovať s
objednávateľom)
spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov,
zabezpečiť schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných
noriem a predpisov,

• riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a
stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické ako
pohľadu realizácie, tak i z pohľadu prevádzky a údržby,
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•

všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v
príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,

•

začlenenie stavby do krajiny navrhnúť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí,
zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie
minimalizoval,

•

požadujeme pravidelne informovať objednávateľa v mesačných intervaloch o priebehu
realizácie projektovej dokumentácie.

7.4.3. Nároky na spracovanie dokumentácie
• Účelová mapa (M= 1:1000) – podrobné geodetické zameranie územia,
• Zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti
zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy,
• Geodetické zameranie – polohopisné a výškopisné zameranie
• Vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so
zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber)
• Ak dôjde k dočasnému záberu pozemkov spracovať geometrický plán na dočasný záber pozemkov,
• Spracovať geometrický plán na trvalý záber pozemkov,
• Spracovať geometrický plán na zápis vecného bremena v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z. a prísl.
vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Zb. k zákonu o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
• Prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb.
a o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť s objednávateľom,
• navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky
humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami a odsúhlasiť ich s
objednávateľom
• vypracovať projekt organizácie výstavby – prestavby mosta
• výkresová časť vyplynie z návrhu technického riešenia projektovej dokumentácie
• rozpočet stavby žiadame riešiť samostatne a vypracovať položkovitý výkaz výmer, ktorý bude
podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu diela a ocenený položkovitý rozpočet
spracovaný samostatne (vo formátoch „xlsx“ a „pdf“), podľa aktuálnej cenovej úrovne, v členení
stavby. Náklady na dopravné značenie vrátane Dočasného dopravného značenia ako aj náklady na
zaťažkávaciu skúšku zrealizovanú po ukončení rekonštrukcie žiadame zahrnúť do nákladov stavby,
• Stavebné úpravy budú v zmysle Stavebného povolenia §58 na uskutočnenie stavebných úprav
a udržiavacích prác podľa §55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
• Návrh dočasného dopravného značenia a trvalého dopravného značenia spracovať v zmysle
zákona o cestnej premávke (Vyhl. č. 467/2013 Z.z. a Vyhl. MVSR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom
značení v znení neskorších predpisov) a TP 069 použitie dopravných značiek a dopravných
zariadení a žiadame návrh odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými
orgánmi a organizáciami.
• Vyhotovenie mostného listu resp. zošita v zmysle TP 060 Prehliadky a údržba cestných
komunikácii – Mosty“ a zabezpečiť vstupnú hlavnú prehliadku a prevádzkový poriadok stavby.
• V zmysle TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok sa požaduje spracovanie statického
posúdenia – zaťažiteľnosti mosta.
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7.4.4. Doplňujúce požiadavky
• Zoznam pozemkov s číslami parciel, na ktorých je stavba navrhnutá,
• plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
• plán nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
• plán organizácie dopravy počas realizácie stavby.
7.4.5. Požiadavky na zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácii
• Podrobné zameranie územia,
• navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc
(pokiaľ to je potrebné), určenie majetkovej hranice v súradniciach,
• zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcov), ich zameranie a autorizovanie správnosti
zakreslenia správcom na jednom výtlačku účelovej mapy,
• geodetický elaborát.
7.4.6. Spôsob a lehoty prerokovania
• vstupné rokovanie a tvaromiestnu prehliadku predmetného úseku komunikácie za účasti
zástupcov správcu komunikácie, príslušného KDI, príslušného stavebného úradu a objednávateľa,
• Ak dôjde k trvalým a dočasným záberom, odsúhlasenie záberov s objednávateľom v priebehu
spracovania geometrických plánov
• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na
hlavičkovom papieri, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa
platnej legislatívy
• zapracovanie relevantných podnetov k tvorbe dokumentácie zo vstupného rokovania a
tvaromiestnej prehliadky (po ich odsúhlasení objednávateľom),
• odsúhlasenie objektovej skladby objednávateľom,
• prerokovanie projektovej dokumentácie s objednávateľom min. 2x v priebehu spracovania, podľa
naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
• v priebehu spracovania bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela
na pravidelných pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia
čiastkových problémov,
• opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov vznesené v priebehu spracovania PD
zapracovať do dokumentácie.
• prerokovanie a odsúhlasenie finálnej verzie projektovej dokumentácie správcom komunikácie a
príslušným KDI, stanoviská a komunikáciu so správcom a KDI doložiť do časti E doklady.
• záverečné prerokovanie dokumentácie zvolá zhotoviteľ minimálne 4 týždne pred termínom jej
dodania. Pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný zapracovať a predložiť
objednávateľovi na kontrolu najneskôr do 2 týždňov pred zmluvným termínom.

7.4.7. Požiadavky na vybavenie dokumentácie
•

situácie - farebná tlač
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•

ostatné výkresy - čiernotlač

•

digitálne spracovanie dokumentácie meračských prác

•

digitálne spracovanie tabuľkových príloh

7.4.8. Počet výtlačkov dokumentácie
Kompletná DSP, DRS 12x v tlačenej forme (12 x digitálne spracovanie PD na CD nosiči vo
formáte dwg, .pdf, xls., .doc)
• časť A Sprievodná správa
•

A1 zoznam parciel, na ktorých je umiestnená stavba (v excel formáte)
časť B Prehľadná situácia

•

Celková situácia stavby
Pozdĺžny rez
Výkresy most v náležitostiach DSP/DRS
časť C Dopravné značenie

•

časť D Písomnosti

•

časť E Doklady 1x v origináli (vrátane určenia TDZ a DDZ)

•

časť F Dokumentácia meračských prác

•

časť K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

•

časť O Rozpočet (sada 1,2,3)

1 x overenie inžinierskych sietí v situácii v origináli
Geodetické zameranie 2x v tlačenej forme (3x digitálne spracovanie na CD nosiči)
7.5. Inžinierska činnosť
V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ projektovej dokumentáciu odsúhlasí dokumentáciu so
všetkými dotknutými vlastníkmi a správcami inžinierskych sietí, s fyzickými osobami a s ostatnými
dotknutými orgánmi tak, aby zhotoviteľ (v mene objednávateľa) mohol požiadať a zároveň zabezpečiť
vydanie právoplatného stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona. Ďalej v prípade potreby
zhotoviteľ zabezpečí schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných
noriem a predpisov. V cene za „Inžiniersku činnosť“ budú započítané aj všetky preukázateľné priame
náklady (správne poplatky a podobne).
7.5.1. Autorský dozor

•
•
•
•

7.5.2. Rozsah výkonu autorského dozoru
účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
na požiadanie sa vyjadrovať k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii alebo problémy na stavbe, dostaví sa
autorský dozor na vyzvanie stavebného dozoru na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do
24 hodín,
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský
dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitostí riešení,
vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa ku zmenám projektovej dokumentácie DSP, DRS (ďalej
PD) z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa.
sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie
podmienok stanovených vo vypracovanej PD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a
technických normách,
vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. naviac práce, t. j. práce nad rozsah PD,
na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD,
zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp.
konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby
v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhnúť
technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny
technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa,
v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor
je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitostí riešení,
zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej PD,
zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby
DSRS,
kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s PD a upozorniť na odchýlky v zhotovení stavby, ktoré
budú zdokumentované v dokumentácii skutočného realizovania stavby DSR,
na požiadanie objednávateľa k ukončeniu prác stavby, prípadne stavebného objektu predložiť
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja odbor dopravy a pozemných komunikácií Rázusova 2A,
949 01 NITRA stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne
záväznými predpismi stanovených skúšok
zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby
autorský dozor je uvažovaný v rozsahu minimálne 200 hodín.

7.5.3. Rozsah výkonu autorského dozoru
• rozsah autorského dozoru je možné meniť. Prípadná zmena rozsahu výkonu autorského dozoru
bude možná len v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác,
• zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť zmenou zmluvy v rozsahu dodatku k
zmluve, predmetom ktorej bol aj výkon autorského dozoru,
• pri uzatváraní dodatku k zmene rozsahu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten
istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzatváraní zmluvy a sú povinné
vychádzať z pôvodne stanovenej kalkulácie hodinových sadzieb za výkon autorského dozoru.
7.5.4. Kontrola výkonu autorského dozoru
• Kontrolu výkonu autorského dozoru zabezpečuje oprávnený zamestnanec objednávateľa.
7.6.

Termín plnenia:

Do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
7.7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
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Dielo bude financované z rozpočtu NSK. Finančné prostriedky boli schválené uznesením č. 104/2022
z 39. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 22.augusta 2022 vo výške 80 000,00 €
s DPH.

8. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 e) a § 32 ods. 1 f) zákona a nemôže u neho
existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
Uchádzač predloží na preukázanie podmienok osobného postavenia:
−

Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C - čestné vyhlásenie
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

− Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť prílohu D - čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
následne oskenované (scan)
V prípade ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, doklad
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) v ponuke nepredkladá, avšak v IS ActiveProcurement
túto skutočnosť vyznačí.
-

Preukázanie odbornosti v zmysle §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
predložením kópie dokladu - platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov. Požadované autorizačné osvedčenie:
A - Komplexné architektonické a inžinierske služby - kategória 2. Inžinierske stavby, s rozsahom
oprávnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do r. 2004) alebo podľa členenia od 1.1.2005 - označenie
na pečiatke A2 alebo B - Odborné činnosti vo výstavbe - kategória - 4. Stavebné konštrukcie s
rozsahom oprávnenia: 4-23 Projektovanie inžinierskych stavieb - Mosty (vydané do r. 2004) alebo
podľa členenia od 1.1.2005 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, označenie na pečiatke 12
Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný
príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
Doklady musia byť predložené ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky odborne
spôsobilej osoby a originálnym podpisom odborne spôsobilej osoby.
Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané odborne spôsobilou osobou, v prípade ak
uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
svojim zamestnancom, ktorý bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu príslušného predmetu
zmluvy.
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9. Miesto a termín predkladania ponúk:
Uchádzač predloží svoju ponuku prostredníctvom Informačného systému ActiveProcuremet.
v termíne do 03.10.2022 do 09:00 hod.
Spôsob predkladania ponuky je uvedený v Prílohe č. 1 Požiadavky na elektronizáciu komunikácie
10. Obsah ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (PRÍLOHA A)
b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón,
e-mail) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (PRÍLOHA B)
c.

Čestné vyhlásenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu uchádzač (PRÍLOHA C)

d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu (PRÍLOHA D)
e. Doplnený návrh Zmluvy o dielo
11. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v
eurách s DPH a zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
12. Lehota viazanosti ponúk
31.12. 2022
13. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.
14. Ďalšie informácie
14.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v Eurách s DPH so zaokrúhlením
max. na dve desatinné miesta a musí byť vyšší ako nula.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
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Cena musí byť konečná, musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou požadovanej
služby.
Ak uchádzač príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení, alebo poskytne nepravdivé alebo
skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka nebude ďalej hodnotená.

14.2. Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte
záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu
záujmov. Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo
úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania
uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
14.3 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve
na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku prostredníctvom
Informačného systému ActiveProcuremet.
14.4 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.
15. Súhlas so spracovaním osobných údajov
V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických
osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú
osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných
údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného
obstarávania.

16. Záverečné ustanovenia
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny
výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je
obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 5039000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny
výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke
predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky
definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).
Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím /
plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.
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Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 21.09.2022

Príloha k výzve na predkladanie ponúk:
1. Požiadavky na elektronizáciu komunikácie
2. Návrh Zmluva o dielo
3. Prílohy A, B, C, D
4. Technicko-ekonomická štúdia
5. Technická štúdia – diagnostika mosta
6. Výpočet zaťažiteľnosti
7. Mostný list

--------------------------------------------Mgr. Gabriel Jaššo
Odborný referent pre VO
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