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Reg. zn.: 3471-707/2019 

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky za účelom stanovenia PHZ 

 

Obec Zborov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1písm. b) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiada o predloženie ponuky v súlade s ustanovením 

§ 6 zákona č. 343/2015 ZVO na zákazku:  

 

“Spracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK 

na úseku obce Zborov“.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Zborov 
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

IČO: 00322741   

DIČ: 2020624804 

IČ DPH: SK2020624804 

Tel.: 054 / 479 83 06 

E-mail: prednosta@zborov.sk, info@zborov.sk 

Internetová stránka: www.zborov.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu.: SK51 5600 0000 0036 0537 5001 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ v Zborove 

prednosta@zborov.sk, 0908 841 027 

4. Predmet obstarávania: 

služby, kód CPV: 71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 
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5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre 

plánovanú trasu cyklochodníka vedúcu katastrálnym územím obce Zborov v súlade 

s koncepčno-strategickým dokumentom  Kostrová sieť cyklotrás v PSK, vetva 

P4 – Čergovská: Čirč – Bardejov – Svidník. (Elektronická verzia dokumentu je 

dostupná na tomto odkaze: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-

psk/cestovny-ruch/kostrova-siet-cyklo-psk/.) 

 

Plnenie predmetu zákazky pozostáva predovšetkým z vykonania nasledovných činností 

a tvorby projektovej dokumentácie cyklotrasy: 

- polohopisné a výškopisné zameranie,  

- DUR (dokumentácia na územné rozhodnutie), 

- DSP (dokumentácia na stavebné povolenie),  

- návrh doplnkovej drobnej architektúry. 

 

Plánovaná cyklotrasa bude pozostávať z viacerých úsekov.  

 

Koridor trasy cyklochodníka vedie v smere od Bardejova pozdĺž brehu potoka 

Kamenec, kde je potrebné pripraviť podklady pre výstavbu novej komunikácie, vrátane 

mosta (celková dĺžka daného úseku je cca. 1 140 m). V intraviláne obce je nevyhnutné 

vytvoriť podklady pre rekonštrukciu účelových a miestnych komunikácii, prestavbu 

podjazdu hlavnej cesty, výstavbu nového mosta a komunikácie. Plánovaná trasa 

cyklochodníka v extraviláne obce ďalej kopíruje poľnú cestu smerujúcu do katastra 

susednej obce Smilno (celková dĺžka daného úseku je cca. 378 m). 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude návrh riešení trasy v súlade s platnými STN 

a všetkými príslušnými právnymi predpismi a norimami Slovenskej republiky 

a Európskej únie, ktoré budú spĺňať súbor základných kritérií, a to priamosť, 

prepojenosť a súvislosť, atraktivita, bezpečnosť a komfort. 

 

Zvolené riešenie bude reflektovať potreby užívateľov a zároveň obsahovať návrh 

drobnej architektúry, resp.  prvokov infraštruktúry priateľskej cyklistom. 

 

Predpokladané trasovanie plánovanej cyklotrasy: 

Viď Prílohou č. 1. tejto Výzvy, t. j. súbor obsahujúci fotografie jednotlivých úsekov, 

rozpis trasy, orientačné mapové podklady. 

 

Požadovaný obsah a rozsah jednotlivých častí stavebno-technickej 

dokumentácie: 

- technická správa; 

- prehľadná situácia; 

- situácia; 

- vzorové priečne rezy; 

- pozdĺžny profil – podľa potreby; 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/cestovny-ruch/kostrova-siet-cyklo-psk/
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- priečne rezy – podľa potreby; 

- položkovitý výkaz výmer; 

- rozpočet.  

Stupeň PD: Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 

stavby DSP+DRS, (vrátane výkazu výmer a rozpočtu). 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade so Stavebným zákonom 

a vykonávacími vyhláškami pre účely získania všetkých požadovaných informácií 

a podkladov požadovaných v rámci Kostrovej siete cyklotrás v PSK.  

 

Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená nasledovne: 

- 6x projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu; 

- 2x rozpočet 

- 1x CD nosič, ktorého obsahom bude výkresová dokumentácia v .dwg a .pdf 

formáte, rozpočet a výkaz výmer v .xls formáte 

 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

- Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 

- do 15.06.2020 

7. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

Súťažné podklady sú prístupné bez úhrady a sú integrálnou súčasťou tejto výzvy. 

8. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom dotácie z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja poskytnutej v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región pre rok 2019“ a vlastných prostriedkov 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi 

preddavok.  Platby sa budú uskutočňovať formou bezhotovostného platobného styku na 

základe vystavenej faktúry. 

9. Lehota na predloženie ponuky: 

- do 13.01.2020 do 13:00 

10. Spôsob predloženia ponuky:  

Ponuky je možné doručiť poštou, kuriérom, osobne alebo elektronicky e-mailom. 

E-mailová adresa na doručenie cenovej ponuky je prednosta@zborov.sk, príp. 

info@zborov.sk V prípade využitia predloženia e-mailom, je potrebné priložiť scan 

svojej cenovej ponuky k e-mailu. 

Cenovú ponuku v listinnej forme (poštou, kuriérom alebo osobne) doručte na adresu: 

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov. 

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na doručenie, nebude akceptovaná. 
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11. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Mgr. Peter Hudák, PhD, prednosta OcÚ v Zborove prednosta@zborov.sk, 

0908 841 027 

 

 

S úctou, 

 

 

 

 

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

       Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 – súbor s podkladmi k tejto Výzve 

(link na stiahnutie: https://uloz.to/file/smRyEQuOhYjC/planovana-trasa-cyklistickeho-

chodnika-obcou-zborov-navrh-zip) 
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