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Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Vyhliadková veža - Lesopark Švabľovka"
Mesto Sabinov, Mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na
uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu na predmet zákazky:

"Vyhliadková veža - Lesopark Švabľovka“
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba drevenej vyhliadkovej veže v lesoparku Švabľovka, na hrebeni
Paníorvej hory, nad mestom Sabinov. Účelom stavby je rozšírenie ponuky turistického ruchu v danom
regióne a zlepšenie možností využitia voľnočasových aktivít občanov a návštevníkov mesta Sabinov.
Z konštrukčného hľadiska sa jedná o priestorovú prútovú konštrukciu z drevených prvkov
navzájom prepojených atypickými oceľovými a typovými systémovými spojkami. Stavba bude
založená na betónových monolitických základových pätkách. Výška veže bude 11m nad okolitým
terénom. Súčasťou stavby je aj objekt elektroinštalácia, riešiaci osvetlenie priestoru veže a ochranu
stavby pred bleskom.
Všetky drevené konštrukčné prvky v zmysle súťažných podkladov musia byť ošetrené
špeciálnou technológiou - hĺbkovou vákuovo tlakovou impregnáciou, zabezpečujúcou požadovanú
životnosť stavby! Presný obsah a rozsah prác je určený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že k miestu realizácie stavby nevedie
žiadna spevnená prístupová komunikácia! Prístup k miestu stavby je možný len peši, alebo
pomocou špeciálnych terénnych vozidiel. V mieste stavby ani v jej okolí nie je žiadna možnosť
odberu vody alebo elektrickej energie potrebnej k realizácii stavby.
Na základe rozhodnutia Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika Bratislava číslo:
14476/2019/ROP-006-V/32459-MI zo dňa 10.10.2019 sa oproti projektovej dokumentácii stavy
a výkazu výmer naviac požaduje aby zhotoviteľ stavby je pri umiestnení a realizácii plnil
nasledovné podmienky:
1. Najvyšší bod stavby (veža bez zariadení, antén a pod.), nesmie prekročiť výšku 11,0 m od
úrovne terénu, t. j. nadmorskú výšku cca 437,3 m n.m.Bpv. Presah je akceptovateľný ochranou
pred bleskom s rozmermi tyče do priemeru 0,03 m a výšky 3,0 m.
2. Najvyšší bod zdvíhacieho mechanizmu prípadne použitého pri realizácii stavby svojou
najvyššou časťou (maximálny zdvih), nesmie prekročiť výšku 20,0 m od úrovne terénu, t. j.
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nadmorskú výšku cca 446,3 m n.m.Bpv. Práce pomocou mechanizmu je vylúčené vykonávať v
noci a za zníženej dohľadnosti.
Písomne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi Letiska Ražňany – Aeroklub
Sabinov, o. z., Letisko Ražňany, 083 25 Sabinov, IČO: 35517042 (ďalej len „prevádzkovateľ
letiska“) minimálne 7 dní vopred začatie stavby, spôsob a dobu jej realizácie (túto informáciu
postačí oznámiť elektronicky na adresu ochranne.pasma@nsat.sk, v kópii na adresu
Marek.Izarik@nsat.sk - Dopravný úrad a na adresu aeroklub@aeroklub-sabinov.com prevádzkovateľ letiska).
Predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa dosiahnutia konečnej
výšky stavby písomnú správu, ktorá bude obsahovať:
a) fotodokumentáciu stavby zachytávajúcu celú stavbu, stavbu v zábere s okolím a skutočného
vyhotovenia leteckého prekážkového značenia stavby tak, aby bolo možné pracovníkmi
Dopravného úradu prekontrolovať splnenie podmienky ods. II. (fotografie postačia elektronicky
na adresy uvedené v podmienke č. 3 ods. I.);
b) geodetický elaborát overený autorizovaným geodetom a kartografom (v rozsahu podľa
ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ktorý musí
obsahovať nasledujúce údaje stavby, dokladujúci splnenie podmienky č. 1 ods. I.:
i) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (rohy, stred opísanej kružnice pôdorysu stavby
stožiara s jej polomerom a body požadované v bode iii);
ii) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (rohy, stred
opísanej kružnice pôdorysu stavby stožiara s jej polomerom a body požadované v bode iii);
iii) skutočne zameranú nadmorskú výšku (Bpv) päty, najvyššieho bodu stavby (vrchol
strechy) a najvyššieho bodu bleskozvodu vrátane popisu jeho parametrov.
Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre vykonávanie
geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016“, ktorý je zverejnený na internetovej
stránke Dopravné úradu (viď link – http://letectvo.nsat.sk/letiska-astavby/ geodeticke-prace-2/)
podľa bodu 3.16 „Zamerania pre potreby Dopravného úradu“, bez potreby dodania formulára
údajov a metaúdajov. Podklady predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej podobe uložené na
elektronickom médiu vo formáte *.pdf a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo formáte
*.dgn/*.dwg.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby a zdvíhacieho
mechanizmu prípadne použitého pri jej realizácii musia byť s Dopravným úradom vopred
prerokované.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 4 leteckého zákona je stavebník povinný umiestniť a udržiavať
letecké prekážkové značenie (ďalej len „LPZ“) na stavbe v súlade s ustanovením predpisu L14
LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaného Úpravou č. 21/2006
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 (ďalej
len „L14, I.“), Hlava 6 (Vizuálne prostriedky na značenie prekážok) a plniť nasledovnú
náterom denného LPZ
na ihlanovej ploche strechy, a to šiestimi kontrastnými pruhmi (vzhľadom k tvaru strechy
– trojuholníkmi) vedenými od vrcholu strechy k jej spodnej hrane. Použitá musí byť
striedavo farba červená alebo oranžová a biela, pričom vznikne šesť farebne striedavo
oddelených pruhov (trojuholníkov). Na náter červenej, resp. oranžovej farby musí byť
použitá farba červená RAL 3020 alebo oranžová RAL 2004, iný odtieň červenej, resp.
oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Dopravným úradom.

Súťažné podklady:
Výzva na predloženie cenovej ponuky, projektová dokumentácia, výkaz výmer a návrh zmluvy o dielo
Vám budú zaslané elektronickou formou na vyžiadanie (kontakt na vyžiadanie súťažných podkladov:
msu@sabinov.sk, marek.gres@sabinov.sk).
Miestna obhliadka:
Obhliadka miesta a predmetu zákazky je možná. Termín obhliadky je nutné dohodnúť vopred na tel. č.
051/4880432.
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Predpokladaná hodnota zákazky:
43 753,00 € bez DPH
Termín realizácie predmetu zákazky:
Predmet zákazky požadujeme zrealizovať a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 1.6.2020.
Určenie bežnej dostupnosti:
Stavebné práce nie bežne dostupné na trhu.
Postup zadávania zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní.
Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 odst.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. a nesmie
u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 odst. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. Ustanovenie
§11 tým nie je dotknuté.
Spôsob určenia ceny:
Cena musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna, t. j. cena,
ktorú nie je možné prekročiť. V cene za zhotovenie diela budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa
stavby spojené s realizáciou stavby, t. j. aj vedľajšie rozpočtové náklady zhotoviteľa na zariadenie
staveniska, dopravu materiálov na miesto stavby, náklady na energie počas výstavby, poplatky za
uloženie stavebných odpadov na skládku, poplatky za zvláštne užívanie komunikácií, náklady na
prípadne osadenie dočasného dopravného značenia, náklady na zabezpečenie podmienok dopravného
úradu, náklady na geodetický elaborát podľa požiadaviek dopravného úradu, náklady na dodatočný náter
strechy podľa požiadaviek dopravného úradu, náklady na skúšky a revízie potrebné ku kolaudácii stavby
a iné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym
uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu finančné prostriedky mesta na to
určené.
Celkovú cenu za realizáciu diela je potrebné uviesť v Eurách ako:
- Cenu bez DPH,
- DPH 20%
- Cenu vrátane DPH.
Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 24.1.2020 do 13.30 h.
v uzatvorenej obálke s označením: „Súťaž – vyhliadková veža – NEOTVÁRAŤ“, na adresu verejného
obstarávateľa: Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, e-mail, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí
prílohu výzvy.
3. Doklad o splnení podmienky účasti podľa §32 odst.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia).
4. Doklad o splnení podmienky účasti podľa §32 odst.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. - čestné
prehlásenie
5. Podpísaný návrh zmluvy o dielo.
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Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Uchádzač ktorý v ponuke nedoloží všetky prílohy a náležitosti bude zo súťaže vylúčený.
Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu
cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie
zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Ostatným uchádzačom oznámi že v procese zadávania zákazky
neuspeli.
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk:
Uplynie dňom 1.6.2020
S pozdravom

Ing. Peter Tuleja
Vedúci oddelenia výstavby
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