KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

V Prešove, dňa 19. 9. 2014
Vec:
Výzva na predloženie ponuky - zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na poskytnutie nasledovnej
služby: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a aj stavebné povolenie pre

nové cyklotrasy v úsekoch – koridoroch: Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica a Štrbské
Pleso – Tatranská Kotlina.“
V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, ktorá bude realizovaná
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade
s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy.

S pozdravom

v. r.
Mgr. Martin Janoško
výkonný riaditeľ
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Príloha č.1
Výzva na predkladanie cenových ponúk ,
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1. Obstarávateľ:
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

2. Názov služby:
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a aj stavebné povolenie pre nové
cyklotrasy v úsekoch – koridoroch: Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso –
Tatranská Kotlina.“

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby – zhotovenie diela:
A. Bližšia špecifikácia úsekov cyklotrás.
Koridor č. 1.:
Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica
Cyklotrasa č. 1 v úseku:
Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica (po lokalitu Eurocamp /
hranica katastrálneho územia obce Veľká Lomnica)
Odhadovaná dĺžka úseku: 3 700 metrov

Koridor č. 2.:
Štrbské Pleso – Tatranská Kotlina
Cyklotrasa č. 2 v úseku:
Tatranská Lomnica – Veľká Lomnica (po lokalitu Eurocamp /
hranica katastrálneho územia obce Tatranská Lomnica)
Odhadovaná dĺžka úseku: 4 200 metrov
B. ETAPY poskytnutia služby – dodávky diela
Etapa č. 1.
1. Vypracovanie projektovej dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia (DÚR).
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2. Získanie záväzných stanovísk od dotknutých orgánov a organizácii štátnej a verejnej
správy.
DÚR musí obsahovať tieto časti :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sprievodná správa
Technická správa
Výkresy
Doklady
Podklady a prieskumy
Záber pozemkov

Etapa č. 2.
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
a realizáciu stavby (DSP,DRS).
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby
(DRS) musí obsahovať tieto časti:
A. Sprievodná správa
B. Prehľadná situácia M 1:10 000
C. Koordinačné výkresy M 1:1 000
D. Písomnosti a výkresy objektov
E. Doklady
F. Dokumentácia meračských prác
G. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy
H. Dokumentácia prieskumov
I. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
C. Ďalšie, bližšie požiadavky na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie DÚR
a dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavebných prác DSP,DRS

PODKLADY A ÚDAJE
Predchádzajúce dokumentácie stavby
• Územnoplánovacia dokumentácia obce Veľká Lomnica a mesta Vysoké Tatry.

POŽIADAVKY
1. Všeobecné požiadavky
• prevziať odporúčania zástupcov mesta a obce,
• dokumentácia DSZ v podrobnosti DÚR musí byť v súlade s vyhláškou MVRR SR č.
83/2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona
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•
•
•
•
•
•

č. 260/2007 Z. z. a v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy platné
ku dňu dodania diela a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu
prevádzky a údržby;
zapracovať všetky opodstatnené požiadavky a podmienky z rozhodnutí, vyjadrení
a stanovísk,
začlenenie stavby do krajiny musí byť v zhode s požiadavkou zákona o životnom
prostredí č. 17/1992 Zb. a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa
nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
stavbu navrhnúť tak, aby nároky na záber pozemkov boli optimálne pre obstarávateľa
a pre vlastníkov a užívateľov pôdy,
rešpektovať lokality sústavy chránených území NATURA 2000,
obstarávateľ si vyhradzuje právo upresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu
súťaže.

2. Nároky na dokumentáciu a realizáciu stavby
• vypracovať záber pozemkov podľa dotknutých parciel s vyčíslením záberov pôdy z PPF a
LPF na trvalé a dočasné odňatie pôdy podľa bonitných pôdno-ekologických jednotiek
(BPEJ) v jednotlivých katastrálnych územiach, s vypracovaním bilancie a využitia skrývky
• riešenie dočasných záberov pre skládky nevhodného materiálu v súlade so zákonom
č.223/2001 Z. z. o odpadoch na mapových podkladoch stavu KN, PKN,
• minimalizovať dočasné zábery
• rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb.
a odsúhlasiť s objednávateľom;
• riešiť umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu,
vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami;
• vypracovanie projektu technickej a biologickej rekultivácie na dočasné zábery pozemkov
• navrhnúť harmonogram organizácie výstavby (POV);
• popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu
výstavby (výluky, obmedzenia a regulácie dopravy);
• polohu a rozsah všetkých objektov navrhovať v koordinácii s mapovými podkladmi
pozemnoknižného katastra (právny stav).
3. Základné parametre
• predmetné a súvisiace pozemné komunikácie:
- cesta II/537
druh vozovky: asfaltová – posúdenie druhu vozovky, vrátane stavebných nákladov,
záchytné a vodiace bezpečnostné zariadenia, zvislé a vodorovné dopravné značenie.
4. Požiadavky na zabezpečenie merania a prieskumov
• Účelové mapovanie
• Geodetický elaborát: – zameranie územia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DSZ
v podrobnosti DSP, DRS a určenie veľkosti záberu pozemkov
– potvrdenie zákresu inž. sietí správcom v mapovom podklade – len v súprave č. 1
• Pedologický prieskum,
• Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo lesa
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5. Náležitosti dokumentácie
• základné náležitosti dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa súťažných podkladov v
prílohe č. 2 a zároveň musia byť v súlade s vyhláškou MVRR SR č. 83/2008, ktorou sa
vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
a v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
6. Spôsob a lehoty prerokovania
• odsúhlasenie smerového a výškového vedenia cyklotrasy, odsúhlasenie objektovej
skladby s objednávateľom,
• odsúhlasenie majetkovej hranice a dočasných záberov s objednávateľom – podmienka
pre spracovanie geometrických plánov,
• vstupné rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa z dôvodu
určenia ich rozsahu podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
• prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi
a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí, správcov (vlastníkov) budúcich
objektov min. 2× počas spracovania dokumentácie,
• v prípade nesúhlasných stanovísk po prepracovaní dokumentácie požiadať o opätovné
súhlasné stanovisko, ktoré sa doloží do dokladovej časti dokumentácie,
• odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami alebo vlastníkmi budúcich objektov
doložené na hlavičkovom papieri, z ktorého bude zrejmé, že s predloženým riešením
súhlasia bez takých pripomienok, ktoré by si vyžadovali opätovné predloženie projektovej
dokumentácie. V prípade straty platnosti vyjadrení na základe výzvy objednávateľa,
zhotoviteľ dokumentácie zabezpečí platné vyjadrenia pre potreby územného a
stavebného konania.
• opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené
v priebehu spracovania dokumentácie sa zapracujú do dokumentácie,
•
7. Požiadavky na zhotovenie dokumentácie
Požiadavky na zhotovenie dokumentácie sú uvedené v samostatnej prílohe č.6
upravujúcej požiadavky na spracovanie dokumentácie stavieb. Požiadavky upresňujeme
takto:
•

druh reprografickej metódy pre výkresy:
- situácie, pozdĺžne rezy, koordinačné výkresy, ortofotomapy viacfarebnou tlačou
- ostatné výkresy tlačou

•

digitálne spracovanie grafických, textových a tabuľkových príloh:
- požadovaný formát pre textové výstupy Word (.doc)
- požadovaný formát pre tabuľkové výstupy Excel (.xls)
- požadovaný formát pre výkresové časti dokumentácie .dgn, resp. .dwg
- požadovaný formát pre grafické časti geodetickej dokumentácie Microstation (.dgn) +
nadstavba GEO
- kompletnú dokumentáciu dodať aj vo formáte .pdf, výkresovú časť s možnosťou
vypnutia
hladín
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8. Počet výtlačkov dokumentácie

Dokumentácia na územné rozhodnutie DÚR v tlačenej forme
Dokumentácia na územné rozhodnutie DÚR v elektronickej forme :

6x
1x

Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu DSP, DRS
v tlačenej forme :

6x

Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu DSP, DRS
v elektronickej forme :

1x

4. Termín poskytnutia služby – dodania diela :
Etapa č. 1 .

28. 11. 2014

Etapa č. 2.

30. 06. 2015

Požiadavka: Vypracovanie dokumentácie v oboch etapách samostatne pre úseky podľa
katastrálnych území.

5. Predpokladaná hodnota celej zákazky:
20 840,- EUR (S DPH)

6. Kritérium na výber poskytovateľa služby:
Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena.

7. Termín a spôsob predloženia ponuky
Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk osobne, alebo poštou najneskôr
do 2. 10. 2014, do 12:00 hod na podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom:
„Cenová ponuka – Projektová dokumentácia Cyklo Tatry - Neotvárať“

8. Obsah cenovej ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení:
1. Cenová ponuka
2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia)
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