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VÝZVA   
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov na  
Predmet zákazky: Projektová dokumentácia –  Rekonštrukcia Stráňanského mosta cez rieku 

Laborec v Michalovciach 
_________________________________________________________________________________ 

 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

Názov organizácie:       Mesto  Michalovce  
Štatutárny orgán:           Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                                   00325 490 
Adresa organizácie:        Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Internetová adresa  
organizácie:                      www.michalovce.sk; 
Kontaktná osoba:            Ing. Ružena Heželyová      
Telefón:                             056 / 6864 277, +421 918 490 297  
E-mail:                               ruzena.hezelyova@msumi.sk 
   
Podrobný popis zákazky:  
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) 

v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre rekonštrukciu mosta, vrátane 

zabezpečenia kladných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácii a správcov sietí a ich 

zapracovaním do projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné dielo zrealizovať a následne uviesť 

do užívania a vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebných prác 

podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie, a to odborne spôsobilou osobou podľa 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov s odborným zameraním na požadovaný predmet diela. 

Cieľom predmetu zákazky je v súlade s technickými predpismi, normami navrhnúť technické 

riešenie rekonštrukcie Stráňanského mosta v rozsahu výmeny nosnej konštrukcie, úprav spodnej 

stavby pre osadenie novej nosnej konštrukcie, tak aby sa výrazne zlepšil stavebno – technický stav 

a životnosť mosta. Súčasne sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom úseku. Most je 

situovaný v meste Michalovce na Ul. partizánskej ponad rieku Laborec. Technické riešenie bude 

vychádzať z návrhu Zhotoviteľa Diela a jeho následným odkonzultovaním a schválením 

Objednávateľom. 

 
Predpokladaný  obsah a rozsah projektovej dokumentácie: 
 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach 

dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) bude vychádzať z technického predpisu TP 019 a jeho príloh 

a to primerane k predmetu zmluvy. 

http://www.michalovce.sk/
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Obsahová časť: 

A. Sprievodná správa 

B.1 Prehľadná situácia 

B.2  Celková situácia stavby 

B.3  Návrh nivelety  

C.1 Koordinačný výkres stavby 

C.2 Dopravné značenie celej stavby (Trvalé a dočasné) 

D. Písomnosti a výkresy objektov 

E. Doklady (kladné vyjadrenie organizácií a správcov sietí, zápisy z prerokovaní) 

F. Dokumentácia meračských prác 

G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie (v prípade potreby) 

K. Plán ochrany a zdravia pri práci 

O. Podrobný výkaz výmer aj s výpočtami jednotlivých výmer 

O.1 Ocenený rozpočet (pre potreby obstarávateľa) 

 

Opis, špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1        

  

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť projektovú dokumentáciu:  

- v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných vyhotoveniach 
- v digitálnej forme 2x na CD  vo formáte pdf 
- výkaz výmer 1x na CD nosiči vo formáte pdf a xls 
- ocenený rozpočet 2x v tlačenej forme a 1x na CD nosiči 

Variantné riešenie:  nepripúšťa sa 
 
Termín na dodanie predmetu zákazky:  30.04.2022   

 
Predpokladaná cena za dielo bez DPH:  41.800 € bez DPH 
 
Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:  17.01.2022 
a) do 12.00 hod.  
b)  elektronicky na adresu  ruzena.hezelyova@msumi.sk        
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  
 
Podmienky účasti : 

1. § 117 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. - fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra resp. iné adekvátne oprávnenie.   
Uchádzač môže namiesto požadovaného dokladu poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje 
na informačný systém verejnej správy (link), kde si to verejný obstarávateľ môže sám overiť. 

2. § 117 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. - čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 
Požiadavky na spracovanie ponuky : 

• Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v členení podľa Prílohy č. 2.  

• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú   
cenu  uvedie v zložení:  

navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
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sadzba  DPH a výška  DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na   skutočnosť, 
že nie je platcom DPH,  upozorní. 

 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala : 
       doklady na preukázanie podmienok účasti, návrh uchádzača na plnenie kritéria.    

 
Kritérium  na hodnotenie ponúk:  Cena v EUR  s DPH  
Na 1. mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou cenou s DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

Typ  zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 

Podmienky financovania: Zhotoviteľovi  sa  neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude 
financovať formou bezhotovostného platobného styku. Fakturácia – faktúra bude vystavená po 
dodaní predmetu zákazky na miesto dodania. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  

Doplňujúce informácie:   

•  Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení 
zmluvy.  

• Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom          
vyhodnotenia  

• S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.  

• Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavrieť zmluvu, verejný  obstarávateľ 
môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

• Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky    
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
                                                                           
V Michalovciach, dňa 04.01.2022 
                          

 
    Viliam Zahorčák v.r. 

                                    primátor mesta 

 
 

 


