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Výzva na predloženie ponuky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

Výzva na predloženie ponuky sa vyhlasuje / zadáva pre: 

X 
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) (ďalej len verejný 

obstarávateľ) 

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO NIE  
 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Olešná  
Poštová adresa Olešná 493 
Mesto Olešná 
PSČ 023 52 
IČO 00314161 
Kontaktná osoba Štefan Cudrák 
tel. č.  041 / 434 61 21,123,126 
e-mail urad@obecolesna.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

http://www. obecolesna.sk 

 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného 

obstarávania:  

 

Obchodné meno:   EUROKONZULT, s.r.o. 

V zastúpení:         Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, konateľ 

Sídlo:     Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina    

IČO:    36433306 
IČ pre DPH:   SK202239019 
Telefón:                     +421 903804008 

Email:                       drahoslorinc@stonline.sk 
 

2. Identifikácia projektu 
 

Názov projektu - 
Číslo ITMS2014+ - 

Operačný program 
 

- 
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3. Názov zákazky  
„Cesta do IBV Olešná - Rovňany.“ 

 

4. Druh zákazky  
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 
 

5. Stručný opis predmetu zákazky  
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe miestnej komunikácie – obojsmernej 

jednopruhovej miestnej komunikácie s povrchovým odvodnením. Šírka jestvujúceho 

dopravného priestoru 6,0 m je ohraničená plotmi susediacich pozemkov. Ide o obslužnú 

komunikáciu triedy C3. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
45233120-6  

 

Stavebné práce na výstavbe ciest  

 

 

7. NUTS kód 
SK031 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu 

stavby – 153 245,84 Eur bez DPH 
 

9. Termín uskutočnenia:  
Najneskôr do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska.  
 

10. Rozsah predmetu zákazky. 
 

10.1  Identifikácia stavby 

  

Názov stavby : Cesta na IBV - Olešná Rovňany  

Miesto stavby : Olešná, Žilinský kraj, okres Čadca  

Katastrálne územie : Olešná  

Druh stavby : novostavba  

Trieda pozemnej komunikácie : miestna komunikácia C3  

Stupeň dokumentácie : dokumentácia pre stavebné povolenie 

 
10.2  Základné údaje stavby 

Druh komunikácie a jej funkcia  
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Riešená miestna komunikácia je obojsmerná jednopruhová miestna komunikácia s povrchovým 

odvodnením. Šírka jestvujúceho dopravného priestoru 6,0 m je ohraničená plotmi susediacich 

pozemkov. Ide o obslužnú komunikáciu triedy C3.  

 

V zemnom telese komunikácie sú uložené 2 inžinierske siete – vodovod a splašková kanalizácia, 

vrátane ich prípojok k rodinným domom. Vzduchom, po ľavej strane cesty, je vedená sieť NN a 1 x 

cestu križuje vzdušná sieť VN. Miestnu komunikáciu križuje na 2 miestach telekomunikačný kábel. 

Jestvujúce povrchové odvodnenie je do značnej miery poškodené a nefunkčné.  

MK je umiestnená v svahovitom teréne a čiastočne je vedená po vrstevnici.  

 

Účel stavby  
V miestnej časti Olešná – Rovňany je rodinná zástavba, medzi ktorou je vynechaný priestor pre 

vybudovanie miestnej komunikácie. Povrch je hlinený, čiastočne spevnený štrkodrvinou. Tento 

priestor medzi rodinnými domami je už dnes využívaný pre automobilovú dopravu.  

Z uvedeného dôvodu sa spracoval návrh miestnej komunikácie so spevneným povrchom. Investor 

stavby, obec Olešná, požiadal o vyriešenie úpravy povrchu komunikácie s dôrazom na:  

- odvedenie povrchových vôd,  

- vyriešenie prístupov na pozemky.  

 

10.3 Stavebno-technické riešenie 

 

Popis funkčného a technického riešenia  

 
Technické riešenie pozostáva z miestnej komunikácie a zárodku vetvy A ako výhľadovej MK pre 

novú zástavbu. Len povrchovo sa upraví vetva B (KN 162) v dĺžke 281 m, šírky 3,50 m, na ktorú sa 

napája navrhovaná miestna komunikácia na konci trasy.  

 

MK je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná, bez výhybní (jestv. obojstranná zástavba bez 

možnosti navrhnúť výhybne).  

Návrh riešenia spočíva v úprave pozdĺžneho a priečnych sklonov vozovky tak, aby povrchová voda 

odtekala povrchovým odvodňovacím rigolom do jestvujúcich priepustov.  

Dĺžka navrhovanej komunikácie je 452,98 m, vetvy A 20,78 m. V dopravnom priestore širokom 5,0 m 

je navrhnutá vozovka šírky 3,50 m + vodiaci prúžok š. 0,50 m. Kategória je 5,0/30. Vozovka je 

ohraničená obrubníkmi a odvodňovacím rigolom š 0,50-1,25 m. Navrhovaným riešením výškového 

vedenia vozovky sa povrchová voda zachytí do rigolu a odvedie do jestvujúceho odvodňovacieho 

systému.  

Navrhnuté smerové riešenie v maximálnej miere rešpektuje smerové vedenie komunikácie, ktoré je 

ohraničené plotmi.  

Výškové vedenie komunikácie sa mení podľa požiadavky minimalizovania zásahov do súkromných 

pozemkov s použitím minimálnych pozdĺžnych sklonov a vyriešenia odvodnenia komunikácie bez 

budovania samostatnej dažďovej kanalizácie.  

Min. pozdĺžny sklon MK je 0,30%, max. 12,0%.  

Základný priečny sklon je 2,0%. Dostredný priečny sklon je navrhnutý v zmysle orientácie smerových 

oblúkov. Výnimku tvorí oblúk s R250, ktorý je klopený opačne na základe požiadavky investora 

klopiť miestnu komunikáciu ku svahu, t.j. vpravo k rodinným domom z dôvodu lepšieho odvodnenia 

pozemkov nad MK. Navrhnuté sklony vyhovujú na odvedenie povrchových vôd z vozovky a 

okolitých pozemkov.  

MK sa na začiatku úpravy napája na jestv. MK, na konci úpravy R6 a R3 (jestv. stav - zástavba).  
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Rigol typu C – š. 0,90 m, hĺbka 0,30 m – vjazd sa upraví monolitickým žľabom, prekrytý mrežou 

(pozri výkres 4.2). Počet vjazdov s monolitickým žľabom – 7ks. Rekonštrukcia MK Olešná Rovňany Súhrnná 

techcká správa, DSP Úprava plotov a podmuroviek, brán a bránok  

V niekoľkých prípadoch bude potrebné posunúť jestv. oplotenie, prípadne výškovo upraviť 

podmurovku a vjazdy na nehnuteľnosti.  

Výšky oplotenia, brán a bránok bude potrebné upraviť podľa výkresu priečnych rezov (5.).  

Všetky bet. časti, ktoré prídu do styku so zeminou sa opatria ochranou proti zemnej vlhkosti.  

 

 

Konštrukcia vozovky a úprava podložia  

Konštrukcia vozovky MK a vetvy A je navrhnutá pre uvažované dopravné zaťaženie tr. III, IV s 

pendulárnym vodným režimom, indexom mrazu Im=500 pre periodicitu 0,15 s hĺbkou premŕzania 1,12 

m.  

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu ACo 16-II 50 mm STN EN 13108-1  

Spojovací postrek katiónaktívny emulzný PS CBP - STN 73 6129  

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu ACp 22-II 70 mm STN 73 6121  

Infiltračný postrek katiónaktívny emulzný PI CB - STN 73 2129  

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126  

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126  

Vozovka spolu min. 420 mm  

 

Obrubníky sú navrhnuté naležato z dôvodu komfortnejšieho vjazdu na pozemok a z dôvodu 

prípadného využitia na odstavenie a vyhýbanie sa vozidiel. Priestor, ktorý vznikne medzi obrubníkom 

a oplotením sa navrhuje upraviť - dosypať drobným kamenivom.  

 

Konštrukcia vozovky vetvy B  

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu ACo 16-II 50 mm STN EN 13108-1  

Spojovací postrek katiónaktívny emulzný PS CBP - STN 73 6129  

 

Požiadavka na podkladnú vrstvu pod nestmelenou vrstvou zo ŠD je Edef2 = 50 MPa (STN 736126, tab. 

8). Vzhľadom k tomu, že niveleta ciest je približne na úrovni terénu, táto hodnota je požadovaná pre 

aktívnu zónu hr. 0,30 m pod vozovkou. Pre túto vrstvu sa požadujú prísnejšie kvalitatívne parametre 

oproti ostatným častiam zemného telesa. V projekte zemných prác je navrhnutá aktívna zóna v hrúbke 

0,3 m. Časový odstup medzi skončením úpravy konštrukčnej pláne a položením prvej konštrukčnej 

vrstvy má byť čo najkratší. Ak časová postupnosť nie je dodržaná, musí sa pred položením 

konštrukcie vozovky skontrolovať rovnosť a miera zhutnenia pláne a v prípade potreby upraviť na 

požadované hodnoty.  

Na stavbe nebol vykonaný IGH prieskum. V prípade, že podložie vozovky nebude dosahovať vyššie 

uvedený parameter bude potrebné vykonať výmenu zeminy v hr. 0,30 m, t.j. vybudovať novú aktívnu 

zónu. Aktívna zóna bude budovaná zo štrkodrviny hr. 0,30 m, prípadne z pôvodného materiálu 

(povrchová vrstva dnešného terénu je spevnená štrkodrvinou) hutnením nenamŕzavého materiálu.  

Požadovaná miera zhutnenia v aktívnej zóne je ID = 0,85 u nesúdržnej zeminy, modul pretvárnosti 

Edef,2 na pláni = 50MPa; pomer Edef,2/Edef,1 ≤ 2,6.  

Zazubenie podložia – v úseku 0,130-0,290 sa po ľavej strane navrhuje zazubenie svahu pre zvýšenie 

stability násypu.  

Pre zvýšenie stability zárezu sa v km 0,390-0,440 vpravo navrhuje spevniť svah polovegetačnými 

tvárnicami hr. 0,140 do ŠP lôžka hr. 0,10 m.  

Oporný múrik  

V km 0,390 sa navrhuje upraviť vyústenie potrubia PVC DN 400 (dažďové vody) novým betónovým 

čelom. Vzhľadom k tomu, vyústenie je v blízkosti oplotenia navrhuje sa stabilizovať oplotenie 

oporným múrikom dĺ. 4,0 m (pozri pr. rez 0,390 vo výkrese č. 5). 
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10.2  Komplexnosť dodávky 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

10.4 Miesto dodania 

 

Názov stavby : Cesta na IBV - Olešná Rovňany  

Miesto stavby : Olešná, Žilinský kraj, okres Čadca  

Katastrálne územie : Olešná  

Druh stavby : novostavba  

Trieda pozemnej komunikácie : miestna komunikácia C3  

Stupeň dokumentácie : dokumentácia pre stavebné povolenie 

 
 

11. Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je možné deliť. 
 

 

12. Možnosť predloženia variantných riešení 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 

13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 
  e-mailom  

 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku 

(t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v 

pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského 

jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade 

doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).  
 
Uchádzač predloží ponuku na elektronickú adresu:  

 

drahoslorinc@stonline.sk a v kópii na urad@obecolesna.sk 

 
 

14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.03.2019 do 12:00 hod. 
 

15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2019 
 

16. Obsah ponuky  

- identifikačné údaje uchádzača 

- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou 

- kópia dokladu o oprávnení poskytovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky  

- návrh zmluvy o dielo 

 

mailto:drahoslorinc@stonline.sk
mailto:drahoslorinc@stonline.sk
mailto:urad@obecolesna.sk
mailto:urad@obecolesna.sk
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17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   

  Najnižšia cena bez DPH / s DPH         x 

  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného   

  cyklu  

 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka 

  Zmluva            x 

  Rámcová dohoda 

  Iné  

 

19. Ďalšie informácie  
 

19.1  Ponuky doručené kontaktnej osobe a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa 

zúčastneným subjektom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty 

z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci dokumentácie celého projektu. 
 

19.2  Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Zmluva musí byť uzatvorená 

v lehote viazanosti ponúk.  
 

19.3  Zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
  
19.4  Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil 

aktuálny doklad o oprávnenosti poskytovať službu, v origináli alebo overenej kópií.  
 

 

20. Dátum zaslania výzvy na súťaž 
14.03.2019 
                                              

                                                                                          
                                                                                    
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r..                                                                                                                                                                                  
                                                                                           

konzultant pre verejné obstarávanie 
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Príloha č. 1  Určenie ponukovej ceny 
 
 

Formulár pre určenie ponukovej ceny. 

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky) 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Obchodné meno: 

Sídlo podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Kontakt tel: 

Kontakt e-mail: 

 

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny 

Pol. Názov Cena bez DPH 
DPH 

20% 

Cena celkom      

s DPH 

1. 
Stavebné práce na ceste (IBV Olešná-Rovňany) 

   

 

 

 

 

                                                                        

...................................................................... 

                                                                          (pečiatka a podpis 

štatutárneho zástupcu) 
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Príloha č. 2  Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3  Návrh zmluvných podmienok 


