Obec Sokoľ
Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ, IČO: 00324752

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Ľuboš Šuca

Sokoľ
7. 1. 2022

Vec: Výzva na predkladanie ponúk za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Dodávateľa na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Sokoľ
Adresa:
Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
ICO:
00324752
Kontaktné miesto:
Obec Sokol'
Kontaktná osoba:
Ing. Ľuboš Šuca
Telefón:
0918 625 053
E-mail:
starosta.sokol@gmail.com
2.) Predmet zákazky: „Stavebný dozor pre stavbu - Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci
Sokoľ“
3.) Druh zákazky: poskytnutie služby
4.) Slovník spoločného obstarávania ( Kód CPV): 71315300 Služby stavebného dozora
5.) Rozpočtovaná hodnota stavebného diela: 438 500,00 € bez DPH
6.) Podrobný opis predmetu zákazky – požiadavka na rozsah poskytnutia služby:
Predmetom zákazky je poskytovanie služby, ktorá bude zahŕňať činnosti súvisiace s dozorom nad
vykonávaním stavebných a montážnych prác počas zhotovovania predmetu zákazky spočívajúcom
najmä v nasledujúcich činnostiach ako sú: sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby so
zaručením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadnej inštalácie a prevádzky technického
vybavenia na stavbe, odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosti ich použitia a
odborného ukladania strojov a zariadení, zodpovednosť a spoluzodpovednosť za to, aby všetky úkony
súvisiace s realizáciou predmetu diela boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky,
hlavne stavebným zákonom, sledovanie vedenia stavebného denníka, zodpovednosť za súlad
priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na
výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, kontrola plnenia
harmonogramu, plnenia rozpočtu, vypracovanie týždenných správ s vyhodnotením plánovaných a
skutočne zrealizovaných prác, dozor nad dodržiavaním nápravných opatrení v prípade neplnenia
stanoveného harmonogramu, kontrola koordinácie jednotlivých činností a prác podľa profesií, súčinnosť
pri odovzdaní a prevzatí staveniska, súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí diela, súčinnosť pri
kolaudačnom konaní, spoluprácu so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby (súlad so zákonom č.
254/1998 Z. z. o verejných prácach), kontrolného a skúšobného plánu, výbere stavebných materiálov,
poddodávok, časového plánu, riešenia rozporov, dokumentácie o kvalite, súčinnosť pri tvorbe dodatkov
k zmluve a manažmente zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom diela, všetko v rámci
implementácie projektu s názvom: Operačný program Ľudské zdroje, dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry kód OPLZ-PO6-SC611-2021-2.
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Stručný opis stavebného diela, na ktorom sa bude vykonávať činnosť stavebného dozoru:
SO 101 Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá:
Účel stavby je zlepšiť dopravné napojenie marginalizovanej rómskej komunity v rámci obce. Zlepšiť
prístup k centru obce ktoré tvorí malé námestie pre marginalizovanej rómskej komunity. Stavba zlepší
komfort dopravy pre marginalizovanú rómsku komunitu keďže stávajúce komunikácie vykazujú početné
poruchy akými sú výtlky, sieťové rozpady, vymyté krajnice a iné. Stavbou sa zjednotia šírky komunikácii
v obci podľa územného plánu, štrkové komunikácie budú zrekonštruované na asfaltové čo zvýši životný
štandard a komfort bývania marginalizovanej rómskej komunity. Rekonštrukcii priekop, žľabov a
priepustov sa zlepší odvod dažďovej vody z komunikácii čo zvýši ochranu majetku marginalizovanej
rómskej komunity pri dlhotrvajúcich dažďoch.
Popis technického riešenia: Objekt SO 101 rieši rekonštrukciu komunikácie ktorá slúži ako hlavné
dopravné napojenie marginalizovanej rómskej komunity na centrum obce. Jedna sa o rekonštrukciu ul.
Hradná, Malinová, Havrania ktoré tvoria hlavnú cestu pre prístup marginalizovanej rómskej komunity k
svojím domovom. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny obrusnej a podkladnej asfaltovej vrstvy, výmený
podloží v rozšíreniach a v miestach sieťových rozpadov, rekonštrukcii a doplnenie rigolov, priekop,
žľabov a vtokových objektov.
Výmena obrusnej a podkladnej asfaltovej vrstvy pozostáva z vyfrézovani existujúceho asfaltového krytu,
očistení vozovky, aplikácii asfaltového postreku a pokládky asfaltových vrstiev.
Výmena podloží pozostáva z odstránenia existujúcich vrstiev vozovky alebo vrstiev zeminy a realizácia
nových vrstiev štrkodrvy fr. 0/63, cementovej stabilizácie CBGM C8/10 a asfaltových vrstiev (viď. príloha
VPR)
Na začiatku trasy v mieste námestia budú existujúce obrubníky nahradené novými s prevýšením
100mm. Existujúca komunikácia bude rozšírená až po obrubníky. Na začiatku trasy bude existujúce
zábradlie odstránené, namaľované a spätne osadené na novo vybudovanú rímsu šírky 500mm a výšky
200mm s nulovým prevýšením voči komunikácii aby sa umožnilo pretekanie povrchovej vody z
komunikácie do priekopy.
V staničení 0,561 - 0,701km sa odstráni existujúca štrková cesta a zrealizujú sa nové vrstvy vozovky.
V staničení 0,613 – 0,701km je komunikácia ohraničená obrubníkmi s nulovým prevýšením aby sa
zabránilo poškodeniu asfaltovej hrany pri vyhýbaní vozidiel a prejazdu po krajnici. V tomto mieste nieje
možné cestu rozšíriť z dôvodu členitosti terénu a výškovému osadeniu existujúcich oplotení.
V celej dĺžke trasy budú krajnice spevnené vrstvou štrkodrvy pod ktorou bude umiestnená geotextília
ktorá zabráni nežiadúcemu prerastaniu tráv.
Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú
realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezozmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác chránené.
Všetky poklopy, UV, či šupátka budú v rámci stavby výškovo upravené.
Dĺžka úseku:
Plocha vozovky:
Dĺžka obrubníkov:
Dĺžka rigolov:
Dĺžka lichobežníkovej dláždenej priekopy:
Dĺžka rigolu so spevneným svahom:
Smerové vedenie cesty ostáva zachované.
Dĺžka navrhovanej úpravy komunikácie je 701

701 m
4475m2 (vrátane vjazdov)
333m
280m (vrátane 37m vjazdov)
39m
50m
m.
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Výškové vedenie cesty: Niveleta komunikácie zohľadňuje jestvujúci stav a výškové osadenie okolitých
stavieb.
Šírkové usporiadanie: Šírka vozovky je navrhnutá podľa kategórii vozoviek v súlade s územným plánom.
Vozovka je navrhnutá s asfaltovým krytom.
Smerové vedenie cesty
Ostáva zachované.
SO 102 Rekonštrukcia chodníka pre peších medzi ulicami Havrania a Pažítná:
Účelom stavby je zlepšiť pešiu trasu v úseku medzi ulicami Pažitná a Havrania ktorá tvorí najkratšiu
trasu pre peších z danej lokality ku centru obce a autobusovej zastávke. Väčšinu obyvateľstva v tejto
lokalite tvorí marginalizovaná rómska komunita.
Popis technického riešenia: Objekt SO 102 rieši rekonštrukciu stávajúceho chodníka. Rekonštrukcia
pozostáva z osadenia obrubníkov ktoré ohraničia chodník a realizácii podkladnej vyrovnávacej a
obrusnej asfaltovej vrstvy. Praskliny v jestvujúcom chodníku sa pred realizáciou asfaltovej vrstvy očistia
a ošetria asfaltovou zálievkou.
Súčasťou objektu je aj rekonštrukcia priepustu v staničení 0,000 km a žľabu v staničení 0,68km ktoré
sú značne poškodené čím je ohrozená ich funkčnosť.
Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú
realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú v pôvodnej polohe bezozmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác chránené. Po pravej strane v smere
staničenia bude zrealizovaná rekonštrukcia spevnenej priekopy.
Všetky poklopy, UV, či šupátka budú v rámci stavby výškovo upravené.
Dĺžka úseku:
68 m
Plocha chodníka:
202,5m2
Dĺžka obrubníkov:
154m
Lehota výstavby: 8 mesiacov
7.) Požiadavky na cenovú ponuku:
a) Cenu uveďte v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uveďte to v ponuke.
8.) Obsah ponuky- podmienky účasti:
1. Cenová ponuka
9.) Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky:
a) Lehota na predkladanie ponúk je do 11. 1. 2022.
b) Spôsob: prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: starosta.sokol@gmail.com.

S pozdravom
Ing. Ľuboš Šuca
starosta obce, v.r.
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