Správa o zákazke
o podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác podľa § 100 až 102 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 246/2013
z 16.12.2013, pod sp. zn.: 19802-WYP):
„Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“- Horná Súča“,
vyhlásenej Urbariátom obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo, so sídlom:
Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42148855
Identifikácia verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
Urbariát obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo
Sídlo:
Obecný úrad Horná Súča 233 , 913 33 Horná Súča
Zastúpenie:
Ondrej Gago, predseda spoločenstva
IČO:
42148855
DIČ:
2023063889
Kontaktná osoba:
Ing. Juraj Ondračka
Tel.:
+421 326519618, 0918/500836
Fax:
+421 326519622
E-mail:
ondracka@gmail.com
Http://
http://www.hornasuca.sk/content/urbariat-obce-hornasuca
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia protipožiarnej
lesnej cesty „Trnové“- Horná Súča, a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie:
“Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“- Horná Súča“,
ktorej
spracovateľom je PPAM, Projektovo-inžinierska kancelária, Ing. Peter Arpáš, 951 04
Malý Lapáš 162, IČO: 11779926 z 11/2013 (ďalej v texte označovaná aj len ako:
„projektová dokumentácia“ alebo „projekt“).
Trasa rekonštruovanej cesty sa nachádza v katastrálnom území Horná Súča
severozápadne od obce. Lesná cesta bola vybudovaná pre sprístupnenie lesných
porastov medzi štátnou cestou III/507024 a pahorkatinou „Trnové“. Povrch vozovky
vykazuje značné poškodenie (výmole, koľaje) a preto sa pristúpilo k rekonštrukcii lesnej
cesty. Taktiež rozhodujúcim činiteľom pri posudzovaní sú aj lesné požiare a prístup
hasičskej techniky. Taktiež odvodnenie celej trasy sa javí nedostatočné a k jestvujúcim
priepustom sa uvažuje ich doplnenie. Taktiež je potrebné dobudovať kalové jamy na
jestvujúcich priepustoch a ich prečistenie. Jestvujúca trasa lesnej cesty je výškopisne a
polohopisne zameraná a vytýčená v teréne. Napojenie je prevedené nasledovne:
Cesta je napojená jednoduchou stykovou križovatkou na štátnu cestu III/507024 Horná
Súča – Trnávka. Napojenie oblúkmi o polomere 6 m resp. 49 m. Od začiatku
úseku
je 41 smerových oblúkov. Dĺžka oblúkov je 1146,73 m, dĺžka priamok je 1372,92 m.
Celková dĺžka trasy je 2519,65 m. Podľa projektovej dokumentácie sa uvažuje
s
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rozšírením vozovky v oblúkoch o ploche 1442,82 m2, napojenie a spevnenie zvážnice o
ploche 1559,39 m2 a skladov dreva 2714,26 m2. Navrhovaná šírka lesnej cesty je 3,00
m, strechovitého tvaru so spádom na obe strany 3%. V oblúkoch je spád a šírka
vozovky premenná. Štrkové krajnice po oboch stranách sú so spádom 8% a šírky 0,50
m, sú spevnené .Smerové, pozdĺžne a priestorové parametre lesnej cesty sú v súlade s
požiadavkami normy STN 73 6108 – Lesná dopravná sieť. Ďalšie podrobnosti sú
uvedené v projektovej dokumentácii. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v časti
B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Kód predmetu zákazky z CPV:
Hlavný predmet

Hlavný slovník:
45233000-9
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Doplňujúce predmety
45233140-2
44212382-0
45111240-2

Práce na ceste
Priepuste
Odvodňovacie zemné práce

Hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
362 858,46 EUR bez DPH
Ponuková cena úspešného uchádzača:
313 750,00 € s DPH (DPH: 20%)
Použitý postup zadávania zákazky:
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná postupom zadávania
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 7
ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení:
Číslo oznámenia vo Vestníku VO:
Vestník č. 246/2013 z 16.12.2013, pod sp. zn. 19802 – WYP
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Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu:
Neaplikuje sa.
Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
Neaplikuje sa.
Jeden uchádzač v priebehu vyhodnocovania splnenia podmienok účasti odstúpil od
svojej ponuky.
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:
Neaplikuje sa.
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:
Úspešným uchádzačom sa v tejto zákazke stala spoločnosť Lesné a vodné stavby s. r.
o., Piaristická 1, 949 01 Nitra, nakoľko tento uchádzač predložil verejnému
obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk platnú ponuku. Ponuka tohto
uchádzača splnila podmienky požadované verejným obstarávateľom na predmet
zákazky. Ponuková cena uchádzača nebola komisiou vyhodnotená ako mimoriadne
nízka. Ponuková cena uchádzača: Lesné a vodné stavby s. r. o., Piaristická 1, 949 01
Nitra,
bola v momente ukončenia elektronickej aukcie najnižšia spomedzi
vyhodnocovaných ponúk. Uchádzač splnil teda všetky, verejným obstarávateľom
vyžadované podmienky. Cena za celý predmet obstarávania bola jediným kritériom na
vyhodnotenie ponúk a preto sa uchádzač: Lesné a vodné stavby s. r. o., Piaristická 1,
949 01 Nitra, stal v tejto zákazke úspešným uchádzačom.
Tento uchádzač sa teda umiestnil pri hodnotení všetkými členmi na prvom mieste.
PORADIE PONÚK:
Sídlo (miesto podnikania) uchádzača
Názov (obchodné meno)
uchádzača
Lesné a vodné stavby s.r.o.
Via - kom s.r.o.
CESTY NITRA, a.s.
ZE-PRA, spol. s r.o.
Strabag, s. r. o.

Piaristická 1, 949 01 Nitra
Lúčna 891/2, 965 01 Žiar nad Hronom
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Ul. 1. Mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Poradie
ponuky
uchádzača
1
2
3
4
5

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať
tretím osobám, ak je známy:
Podľa predložených dokladov uchádzač nebude využívať pri plnení tejto zákazky
subdodávky.
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Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:
Neaplikuje sa.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia
podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k):
Neaplikuje sa.
Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2:
Neaplikuje sa.
Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Neaplikuje sa.

Podpis za verejného obstarávateľa

................................................................
Ondrej Gago, predseda spoločenstva

Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok a momentálne sa nachádza
v štádiu pred podaním žiadosti o NFP. V prípade, ak žiadosť verejného obstarávateľa o získanie
nenávratného finančného príspevku bude úspešná, bude zákazka implementovaná v rámci projektu:
„Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“ - Horná Súča“
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
PROGRAM: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Os: 2 ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
Opatrenie: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Číslo výzvy: 2013/PRV/31

