Opis predmetu zákazky (zadávací list)

1./

ZÁKLADNÉ ÚDAJE OBJEDNÁVATEĽA:

Názov stavby:

„Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Lesná cesta Nad Nivy,

novostavba“
Investor:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP č. 8, 975 88 Banská Bystrica

Objednávateľ:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Organizačná zložka OZ Považie
Hodžova 38, 911 52 Trenčín
IČO: 360 383 51

Kraj:
Trenčiansky
Okres:
Trenčín
Mesto:
Dolná Súča, Trenčianska Závada
Katastrálne územie: Horná Súča, Trenčianska Závada, parcely KNE 6188,6173, 6639,6192,
KNC 1016, 6164/1, 6640, 6638, 6164/1, 6177, 6189, 6178/2.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii stavby
s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb., resp.
iného povolenia, ktoré ho nahrádza spolu s vybavením územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na realizáciou predmetnej stavby.
2./

OPIS EXISTUÚCEHO STAVU:

V uvedenej lokalite je vybudovaná DPC Nad Nivy v celkovej dĺžke cca 3500 bm. DPC je bez
pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladba vozovky zo štrkodrviny fr 32/63 s vybudovanými
OM, ktoré slúžia zároveň ako výhybne. Vozovka je z dôvodu chýbajúceho priečneho a
pozdĺžneho odvodnenia výrazne zdeformovaná avšak únosná a využívaná na odvoz drevnej
hmoty.
3./

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:
-

-

projektová dokumentácia bude navrhnutá za účelom zhotovenia novej lesnej cesty
s parametrami typu - 2 L kategória 4,0/30 m, šírka vozovky 3,00 m, krajnice 0,5 m,
konštrukcia vozovky zo štrkodrviny s penetračným nástrekoma a presypom kamennou
drvinou v zmysle platných noriem, návrh konštrukcie - skladby lesnej cesty bude
prerokovaný na výrobnom výbore,
dokumentácia bude riešiť systém odvodnenia – priečneho, pozdĺžneho,
dokumentácia bude dokladovaná nasledovnými základnými prílohami:
o Sprievodná správa

-

-

o Technická správa
o Prehľadná situácia
o Celková situácia stavby
o Situačná schéma stavebných prác
o Pozdĺžny profil
o Vzorový priečny rez priepustov
o Vzorový priečny rez telesom cesty
o Vzorové priečne rezy, detaily napojenia na existujúce komunikácie
o Vzorové priečne rezy výhybní a obratísk, odvozných miest
o Projekt dočasného a trvalého značenia
o Výkaz výmer, rozpočet
situačná schéma stavebných prác bude spracovaná do meračského podkladu – meracie
kolečko, meracia lata,
situácia bude zakreslená taktiež do podkladu snímky WEBGISu s prekrytím katastrálnej
a porastovej mapy (podklad bude dodaný Objednávateľom)
projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle platnej legislatívy,
projektová dokumentácia bude prerokovaná s Objednávateľom - aj v tuške pred
dokončenín – dodávateľ PD zvolá výrobný výbor na odsúhlasenie návrhov,
v rámci projekčných prác bude vyhotovený geotechnický prieskum, na základe ktorého
bude určená skladba vozovky.
súčasťou projektovej dokumentácie bude aj prepočet stavebných nákladov, výkaz
výmer musí byť spracovaný tak, aby sa dal použiť pre výber zhotoviteľa stavby podľa
zákona o verejnom obstarávaní, neuvádzať konkrétneho výrobcu a typ, je potrebné
uviesť úplné technické parametre použitých materiálov alebo výrobkov – slovný popis,
rozpočtové položky ako aj jednotkové ceny rozpočtu musia byť aktuálne v čase
vyhotovenia PD,
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, výkresová časť vo formáte .pdf),
dokumentáciu predložiť v množstve 6 paré.

4./ POŽIADAVKY NA VYBAVENIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA:
Súčasťou zákazky je tiež tzv. ,,Inžiniering“ to znamená činnosť zameraná na vybavenie
územného a stavebného povolenia.
Územné a stavebné povolenie bude vybavované v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Súčasťou bude tiež zabezpečenie všetkých
potrebných vyjadrení a povolení, ktoré budú vyplývať z procesu vybavovania územného
a stavebného povolenia.
5./

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6./

VARIANTNÉ RIEŠENIE:

NIE
7./

LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Požadovaný termín ukončenia zákazky pre vypracovanie projektovej dokumentácie je
najneskôr: do 31.1.2023.
Požadovaný termín ukončenia zákazky pre vybavenie územného a stavebného povolenia je
najneskôr: do 31.3.2023
8./

PODMIENKY FINANCOVANIA:

Cenu predmetu obstarávania požadujeme stanoviť v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cenu maximálnu v EUR bez DPH.
Cena predmetu obstarávania musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu
obstarávania.
9./

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.
10./

VYSVETLOVANIE PODKLADOV:

V prípade nejasností, môže uchádzač požiadať obstarávateľa o vysvetlenie podkladov, resp.
fyzickú obhliadku, kontakt: 0918333926.
11./

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Objednávateľ nebude hradiť náklady za spracovanie a predloženie ponuky.
Predpokladaný stavebný náklad:500 000 € bez DPH.
Doklad o oprávnení podnikať: s.r.o. /a.s., autorizačné osvedčenie spracovateľa PD – dokladá
úspešný uchádzač.

V Trenčíne, dňa: 23.11.2022
Ing. Ľubomír Lobotka

