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Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie 
záujemcov k plánovanej zákazke: 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 
UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO 

KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“ 
 

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

(ďalej ako „Oznámenie“) 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Sečovská Polianka,  
Sídlo:   Obecný úrad 
    Hlavná 132/135 
    094 14 Sečovská Polianka 
IČO:    00332828 
DIČ:    2020630469 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK28 5600 0000 0042 5185 5001 
Štatutárny orgán: Michal Urban, starosta obce 
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Urban, samostatný referent 
Kontakt:   slavomir.urban@secovskapolianka.sk , +421 (0) 908 488 774 
Webové sídlo:  www.secovskapolianka.sk  
Profil verejného 
obstarávateľa 
na webovom sídle 
ÚVO:   https://www.uvo.gov.sk/private/organization/6452/order/435226   

2. Názov predmetu prípravných trhových konzultácií: 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A 
MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ 
POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“. 

3. Účel prípravných trhových konzultácií:  

Obec Sečovská Polianka, Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka, 
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní uskutočňuje prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o 
VO na vyššie uvedený plánovaný predmet zákazky. 

Účelom prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov (ďalej 
len „PTK“) je: 
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- príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného 
obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky,  

- overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek verejného 
obstarávateľa na plnenie predmetu zákazky, 

- získanie a zapracovanie spätnej väzby od hospodárskych subjektov – 
potenciálnych záujemcov, ktorí sa zúčastnia prípravných trhových konzultácií,  

- ujasniť si nediskriminačné parametre opisu predmetu zákazky s cieľom čo 
najotvorenejšej hospodárskej súťaže a získania čo najviac ponúk a zadefinovať 
predmet zákazky tak, aby spĺňal požiadavky jednoznačného, úplného a 
nestranného opisu predmetu zákazky, 

- získať radu, vyhodnotiť alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, ktorí sa 
zúčastnia prípravných trhových konzultácií, pri plánovaní alebo realizácii postupu 
verejného obstarávania, 

- určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“). 

4. Návrh na opis predmetu zákazky: 

Predmetom plánovanej zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 
UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO 
KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“ sú 
projekčné a inžinierske služby týkajúce sa vypracovania projektovej dokumentácie v 
súlade s platnou legislatívou a poslednými poznatkami, ktorá bude slúžiť na vykonanie 
opatrenia na nápravu - odstránenie protiprávneho stavu, ktorý vznikol nerealizovaním 
projektu uzatvárania a rekultivácie skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá bola 
prevádzkovaná za osobitných podmienok, na parcelách registra „E“ č. 3094 a č. 3098, 
k. ú. Sečovská Polianka.  

Návrh opisu zákazky, ktorý bude predmetom prípravných trhových konzultácií a 
predbežného zapojenia záujemcov je uvedený v Prílohe č.3 tohto oznámenia. 

5. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov 

Kód CPV - Hlavný predmet – hlavný slovník: 71300000-1 Inžinierske služby 

6.  Požiadavky na hospodársky subjekt, ktorý sa chce zúčastniť PTK 

Verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o začatí PTK (prostredníctvom 
predbežného oznámenia zverejneného na profile verejného obstarávateľa na 
webovom sídle ÚVO a zároveň aj na svojom webovom sídle) oslovuje hospodárske 
subjekty, ktoré môžu poskytnúť radu k definovaniu predmetu zákazky s cieľom stanoviť 
objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež 
stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby 
boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného 
obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov 
pôsobiacich na relevantnom trhu a bola tak zabezpečená čestná hospodárska súťaž. 
Súčasťou PTK je následne aj správne určenie PHZ. Do PTK sa môže zapojiť 
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ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt (účastník trhu), ktorý spĺňa nasledovné 
požiadavky a podmienky stanovené verejným obstarávateľom: 

1. Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa PTK na vyššie uvedený predmet 
musí byť slobodné a vážne. Účasť na PTK je dobrovoľná a záujemca sa môže 
slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK. 

2. Záujemca si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov 
vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, 
sa môžu za podmienok uvedených v § 25 ods. 2 ZVO, zúčastniť pripravovaného 
verejného obstarávania a predložiť ponuku. 

3. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa PTK, potvrdí svoj záujem o 
účasť najneskôr do 22.11.2021 do 23:59:59 hod zaslaním vyplneného formulára 
(Príloha č.1 tohto oznámenia) na e-mailovú adresu 
slavomir.urban@secovskapolianka.sk. 

4. Záujemcami o účasť na PTK môžu byť iba hospodárske subjekty - záujemcovia, 
ktorí: 

a) ku dňu konania prípravných trhových konzultácií spĺňajú podmienky účasti 
osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. Preukazuje sa výpisom z obchodného registra, 
živnostenského registra alebo iným druhom primeraného dokumentu, či čestným 
prehlásením, ktoré je potrebné zaslať najneskôr do 22.11.2021 do 23:59:59 hod. 
na e-mailovú adresu slavomir.urban@secovskapolianka.sk. 

b) sú odborne spôsobilí; odborná spôsobilosť uchádzača bude preukázaná 
autorizačným osvedčením architekta zodpovedného za plnenie predmetu, ktorým 
je oprávnený vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
znení neskorších predpisov. Doklad o odbornej spôsobilosti bude zaslaný 
najneskôr do 22.11.2021 do 23:59:59 hod. na e-mailovú adresu 
slavomir.urban@secovskapolianka.sk. 

c) sú odborne spôsobilí; odborná spôsobilosť uchádzača bude preukázaná 
zoznamom realizovanej projektovej dokumentácie, zameranej na odstránenie 
environmentálnej záťaže podobného charakteru ako je uvedené v Návrhu na opis 
predmetu zákazky za predchádzajúcich 10 rokov od oznámenia prípravných 
trhových konzultácií s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je 
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
Zoznamom realizovanej projektovej dokumentácie/Referencie účastníka budú 
zaslané najneskôr do 22.11.2021 do 23:59:59 hod. na e-mailovú adresu 
slavomir.urban@secovskapolianka.sk. 

5. Cieľom PTK je konzultovať min. rozsah otázok uvedený v Prílohe č.2 tohto 
oznámenia. Počas trvania PTK očakáva verejný obstarávateľ od účastníkov PTK 
aktívnu participáciu a predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s 
plánovaným verejným obstarávaním. Okruh otázok, ktorý vymedzil verejný 
obstarávateľ v rámci  formalizovanej Prílohy č.2 nie je absolútny, avšak predstavuje 
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minimálnu úroveň, ktorú považuje  verejný obstarávateľ za nevyhnutné s trhom 
(hospodárskymi subjektmi) konzultovať. 

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe 
nasledujúcich etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a 
potrebné. 

7. Písomná aj verbálna komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom 
jazyku; verejný obstarávateľ pripúšťa aj komunikáciu v českom jazyku zo strany 
hospodárskeho subjektu. 

7.  Priebeh prípravných trhových konzultácií 

1. Celá písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií bude 
prebiehať  elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej 
osoby verejného obstarávateľa: slavomir.urban@secovskapolianka.sk. Počas celého 
trvania prípravných trhových konzultácií  môžu hospodárske subjekty zasielať svoje 
otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ na svojom profile, ktorý je 
zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a zároveň aj na svojom 
webovom sídle, zverejní  všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania 
prípravných trhových konzultácií všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez 
obmedzení prístupné.  

2. Po uplynutí lehoty, v ktorej je možné prihlásiť sa do prípravných trhových konzultácií, 
uvedenej pod bodom 3 časti 6 tohto oznámenia, zostaví verejný obstarávateľ zoznam 
účastníkov PTK. Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom, ktorí prejavili záujem o 
účasť v PTK a spĺňajú požiadavky uvedené v bode 4 časti 6 tohto oznámenia oznámi 
prostredníctvom e-mailu čas uskutočnenia PTK. PTK budú prebiehať dištančne s 
využitím prostriedkov elektronickej komunikácie formou Microsoft Teams alebo 
TeamViewer alebo ZOOM. Predpokladaný začiatok PTK je od 06.12.2021.  

3. PTK budú prebiehať s jednotlivými účastníkmi PTK samostatne a za účasti 
zástupcov verejného obstarávateľa. 

4. Verejný obstarávateľ má povinnosť vyhotoviť zápisnicu z uskutočnených PTK. S 
cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektami a 
nenarušenie hospodárskej súťaže, budú PTK s hospodárskymi subjektami zvukovo 
zaznamenávané. Verejný obstarávateľ použije vyhotovený zvukový záznam zo 
stretnutia pri tvorbe zápisnice z PTK (ak bude potrebné). Zápisnica bude zaslaná 
zúčastneným hospodárskym subjektom na revíziu a následne bude schválená verzia 
zápisnice podpísaná všetkými účastníkmi PTK. Do momentu vyhotovenia zápisnice je 
predmetný zvukový záznam možné použiť ako pomôcku, v prípade nezrovnalostí, 
resp. nejasností. Po schválení zápisnice sa už nebude možné odvolávať na predmetný 
zvukový záznam. 

Zápisnica bude následne zverejnená na verejne prístupných miestach (profil verejného 
obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a 
zároveň aj na svojom webovom sídle), aby bola dostupná všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré budú mať záujem sa zúčastniť predmetnej verejnej súťaže. 
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Súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí hospodársky subjekt v Prílohe č.1,  
ktorý predkladá spolu so žiadosťou o účasť na PTK. 

5. Na PTK je hospodársky subjekt oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom osoby 
oprávnenej zúčastniť sa na PTK za hospodársky subjekt (uvedenej vo formulári, 
prostredníctvom ktorého záujemca prejavil záujem o účasť v prípravných trhových 
konzultáciách – Príloha č.1); nevyžaduje sa účasť štatutárneho zástupcu. Zúčastnená 
osoba na PTK sa preukáže poverením od osoby oprávnenej konať za hospodársky 
subjekt (ak relevantné). 

6.  Ak sa záujemca nemôže osobne zúčastniť PTK, môže zaslať svoje otázky, návrhy 
alebo pripomienky prostredníctvom e-mailu, a to do termínu: 29.11.2021 vrátane a to 
najmä zaslaním vyplnenej Prílohy č. 2 tohto oznámenia – Okruh otázok na e-mailovú 
adresu slavomir.urban@secovskapolianka.sk . 

7.  Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne 
upraví opis predmetu zákazky, ktorý bude podkladom na určenie PHZ. Verejný 
obstarávateľ následne zašle opis predmet zákazky (návrh výzvy za účelom určenia 
PHZ) a vyzve všetky zúčastnené hospodárske subjekty na predloženie cenovej 
ponuky za účelom stanovenia PHZ. 

8. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany 
dôverných informácií, ktorú môžu byť v rámci PTK poskytnuté. Hospodársky subjekt 
označí informácie, ktoré považuje za dôverné, a s ktorými vyžaduje primerané 
zaobchádzanie. 

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu 
a obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný 
obstarávateľ informovať dostatočne vopred. 

Harmonogram PTK 

Názov úkonu Termín 

Vyhlásenie PTK 12.11.2021 

Prijímanie žiadostí o účasť v PTK do: 22.11.2021 (vrátane) 

Posúdenie informácií z doručených dokladov a 
dokumentov: 29.11.2021 (vrátane) 

Riadený dialóg so subjektami: 

06.12.2021-13.12.2021 
(podľa dohody s 
hospodárskymi 
subjektami) 

Prijímanie prípadných žiadostí o vysvetlenie alebo 
doplnenie po riadenom dialógu: 

20.12.2021 

Zaslanie odpovedí (vrátane cenových návrhov) 
záujemcov: 

do 12.01.2022 
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Spracovanie prijatých dokumentov z PTK, 
vyhodnocovanie priebehu PTK, finalizácia záverov 
PTK, úkony spojené s ukončením PTK: 

do 19.01.2022 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých termínov 
harmonogramu. 

8. Výsledok PTK: 

Aktualizované súťažné podklady a podklady k PHZ na základe uskutočnených 
dialógov s uchádzačmi a posúdení ich návrhov. 

9. Náklady spojené s PTK: 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša účastník PTK bez 
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

10. Doplňujúce informácie: 

Tento dokument obsahuje informácie, ktoré majú predbežný/indikatívny charakter a 
môžu podliehať zmenám. Z tohto dôvodu sa informácie uvedené v tomto dokumente 
nemôžu považovať za (i) opis predmetu zákazky verejného obstarávania, (ii) súťažné 
podklady pre účely predloženia ponuky. 

11. Záverečné ustanovenia: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny podmienok realizácie PTK, pričom 
prípadné zmeny oznámi všetkým dotknutým subjektom bezprostredne po prijatí 
rozhodnutia o zmenách PTK. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje podľa potreby realizovať viackolové PTK. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť PTK, ak by nastala zmena okolností  
za ktorých sa PTK vyhlásili. 
 
 
V Sečovskej Polianke, dňa 12.11.2021.    
 
 
 
 
 
                         v. r. Michal Urban 
                                    starosta obce 
 
 
Prílohy: 
 Príloha č. 1 – Formulár k PTK 
 Príloha č. 2 – Okruh otázok k PTK 
 Príloha č. 3 – Návrh opisu predmetu zákazky
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Príloha č.1 
 
Formulár k prípravným trhovým konzultáciám a predbežnému zapojeniu záujemcov 

na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 
UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO 

KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“ 

Názov hospodárskeho 
subjektu/nezávislej 
inštitúcie/nezávislého odborníka 
(ďalej aj ako „záujemca“) 

 

Sídlo alebo miesto podnikania  

IČO  

Meno a priezvisko osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených zastupovať 
záujemcu na prípravných trhových 
konzultáciách 

 

Telefón  

e-mailová adresa  

Mám záujem o osobnú obhliadku 
áno/nie 

 

Dátum a podpis osoby oprávnenej 
konať za záujemcu 

 

Hospodársky subjekt zaslaním tohto formulára vyjadruje súhlas s vyhotovením 
a zverejnením zápisnice z priebehu prípravných trhových konzultácií, vrátane 
vyhotovenia a zverejnenia audio záznamu z priebehu prípravných trhových 

konzultácií. 
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Príloha č.2 

Okruh otázok 
k prípravným trhovým konzultáciám v rámci prípravy verejného obstarávania 

Názov predmetu zákazky: 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A 

MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ 

POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“ 

 

otázka Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu 
zákazky), ktorý poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a 
zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania predmetu zákazky, 
požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej 
súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky? 
Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu 
zákazky, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe 
poskytnutého opisu nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku. 
 

odpoveď  

otázka Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov 
potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie 
predmetu zákazky? 
 

odpoveď  

otázka Podľa Vášho názoru na základe poskytnutých podkladov je možné 
uvedenú projektovú dokumentáciu dokončiť v súlade s platnou 
legislatívou a poslednými poznatkami? 
 

odpoveď  

otázka alebo Podľa Vášho názoru na základe poskytnutých podkladov uvedenú 
projektovú dokumentáciu nie je možné dokončiť v súlade s platnou 
legislatívou a poslednými poznatkami a je potrebná obhliadka miesta 
skládky? 
 

odpoveď  

otázka Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by 
Vám bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? 
Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť. 
 

odpoveď  

otázka Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, 
alebo by musel/preferoval využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril 
skupinu dodávateľov? 
 

odpoveď  
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otázka Akú lehotu na realizáciu zákazky považujete za primeranú vzhľadom na 
rozsah predmetu zákazy? 
 

odpoveď  

otázka Aké podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti by bolo 
vhodné určiť? Verejný obstarávateľ zvažuje uplatnenie podmienky účasti 
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Aké typy 
zmlúv (referencií) by mal verejný obstarávateľ vyžadovať a za aké 
obdobie predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania? 
 

odpoveď  

otázka Aká je Vami odhadovaná cena za predmet zákazky? Aké informácie, 
nad rámec poskytnutých podkladov, potrebujete pre riadne nacenenie 
predmetu zákazky? Aké riziká, neistoty ste započítali do odhadovanej 
ceny?  

odpoveď  

otázka Aké zmeny alebo doplnenia opisu predmetu zákazky navrhujete? 
 

odpoveď  

otázka Máte doplňujúce otázky, na ktoré by ste sa chceli v rámci 
pripravovaného predmetu zákazky spýtať? 
 

odpoveď  

otázka Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem 
zúčastniť sa súťaže? Ak nie, tak prečo?  

odpoveď  
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Príloha č.3 

Návrh opisu predmetu zákazky 

Predmetom plánovanej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
integrované povolenie s realizačnou podrobnosťou v súlade s platnou legislatívou a 
poslednými poznatkami, ktorá bude slúžiť na vykonanie opatrenia na nápravu - 
odstránenie protiprávneho stavu, ktorý vznikol nerealizovaním projektu uzatvárania a 
rekultivácie skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá bola prevádzkovaná za 
osobitných podmienok, na parcelách registra „E“ č. 3094 a č. 3098, k. ú. Sečovská 
Polianka. V súčasnosti má obec Sečovská Polianka obe tieto parcely v dlhodobom 
prenájme – do 29.4.2039. 

Projektová dokumentácia bude riešiť uzatvorenie a rekultiváciu skládky tuhého 
komunálneho odpadu Sečovská Polianka-Bukovina (cca 11 000 m2), vrátane 
vybudovania potrebných systémov, rozvodov a sadových úprav.  

Hlavným cieľom projektovej dokumentácie je definovanie postupov a opatrení, 
ktorých naplnením bude technická a biologická rekultivácia územia 
a prinavrátenie zrekultivovanej plochy do prírodného prostredia ako trvalý 
trávny porast.  

Špecifické ciele rekultivácie sú: 

- eliminácia negatívneho vplyvu existujúcej skládky na životné prostredie, 
- odizolovanie skládky od okolitého prostredia, 
- dosiahnutie prijateľného tvaru a stability skládkového telesa, 
- zamedzenie priesaku zrážkových vôd cez teleso skládky do podložia,  
- zníženie koncentrácie emisií skládkového plynu na prípustnú úroveň, 
- vylepšenie architektonického rázu územia a získanie zrekultivovanej plochy.  

Pred začatím projektových prác je potrebné zabezpečiť aktuálne geodetické 
zameranie plochy určenej na rekultiváciu, ktoré bude následne slúžiť ako podklad na 
vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pred vypracovaním ponuky vykonať 
fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom riadneho oboznámenia sa so 
skutkovým stavom tak, aby bolo z ich strany možné predložiť presne definovanú 
ponuku. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre 
záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby je kontaktnou 
osobou Ing. Slavomír Urban, e-mail: slavomir.urban@secovskapolianka.sk. Žiadosť o 
vykonanie obhliadky musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. Na žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. 

Súčasťou zákazky bude vypracovanie projektovej dokumentácie na uzavretie celej 
skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, 
ktorej súčasťou bude aj rozpočet nákladov na realizáciu tohto projektu. Projekt bude 
potrebné vytvoriť na základe simulácie tvaru telesa skládky po jej celkovom uzavretí.  

Rozsah zákazky: 
-  geodetické zameranie – s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre spracovanie 

projektovej dokumentácie 

-  realizačný projekt – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni 
znamená, že PD bude podkladom pre vydanie integrovaného povolenia a zároveň 
bude podkladom aj pre výber dodávateľa stavby a samotnú realizáciu stavby.  

mailto:slavomir.urban@secovskapolianka.sk
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-  plán organizácie výstavby – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, 
potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných 
mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné 
bezpečnostné opatrenia. Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj podrobný 
časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. Časový 
plán bude tvorený časovým trvaním jednotlivých činností, množstvom merných 
jednotiek činnosti, normovou prácnosťou činnosti a počtom nasadených 
pracovníkov na danú činnosť.  

-  rozpočet a výkaz výmer – rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných 
objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci 
spracovania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a 
musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek 
rozpočtu. V prípade použitia agregovaných položiek, musí byť priložený aj podrobný 
rozpis týchto položiek.  

-  v rámci projektu na uzavretie celej skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie 
skládky odpadov po jej uzavretí je potrebné spracovať rozpočet zo simulácie 
nákladov, v rámci ktorého budú okrem nákladov na rekultiváciu zvyšnej časti 
skládky minimálne zahrnuté aj: 

- monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí 
- náklady na údržbu zelene na rekultivovanom telese 
- technické vybavenie uzavretého telesa skládky 
- personálne náklady na údržbu uzavretého telesa skládky. 

-  dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s 
príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o 
dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa 
také v priebehu prác vyskytli. 

- odborný autorský dohľad – výkon občasného OAD počas celej doby realizácie 
rekultivácie 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku a v celom rozsahu 
v zmysle platných zákonov a vyhlášok, technických noriem a súvisiacich predpisov a 
ustanovení.  

Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť: 
- v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch 
vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach  

- v elektronickej forme na troch CD nosičoch grafickú časť vo formáte PDF, textovú 
časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls 

 


