INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Obec Rabčice
IČO: 00314846
Rabčice 196, 029 45 Rabčice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Gondžár
Telefón: +421 917752012
Email: obstaravanie.tendernet@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.rabcice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4916
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK – RABČICE
Referenčné číslo: 202001
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233162-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je cykloturistický chodník,ktorý umožní prepojenie obcí Bobrov, Zubrohlava a Rabčice od
existujúceho cykloturistického chodníka na poľskej strane z Lipnice Wielkej. Trasa cyklo-chodníka v rámci riešenia SO-03
pokračuje v lese od hranice katastrou obcí Zubrohlava a Rabčice v tra-se existujúcej lesnej cesty vetva B. Dĺžka trasy
vetvy B v rámci SO-03 je 1290 m. Prvých 220 m od katastrálnej hranice so Zubrohlavou je po lesnej ceste zo štrku,
ďalej pokračuje po lesnej a poľnej ceste nespevnenej zemnej v dĺžke 1070 m až na začiatok zástavby v obci Rabčice.
Úsek dĺžky 220 m bude opravený, pričom oprava pozostávať z vyspravenia jám štrkodrvinou hrúbky do 300 mm, na čo
bude potom položený a zavalcovaný kryt zo štrkodrviny hrúbky 150 mm. Ďalších 1070 m bude vybudovaná nová
konštrukcia cyklochodníka so štrkovým krytom. Šírka cyklochodníka bude 3 m.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
110 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Kataster obce Rabčice
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je cykloturistický chodník,ktorý umožní prepojenie obcí Bobrov, Zubrohlava a Rabčice od
existujúceho cykloturistického chodníka na poľskej strane z Lipnice Wielkej. Trasa cyklo-chodníka v rámci riešenia SO-03
pokračuje v lese od hranice katastrou obcí Zubrohlava a Rabčice v tra-se existujúcej lesnej cesty vetva B. Dĺžka trasy
vetvy B v rámci SO-03 je 1290 m. Prvých 220 m od katastrálnej hranice so Zubrohlavou je po lesnej ceste zo štrku,
ďalej pokračuje po lesnej a poľnej ceste nespevnenej zemnej v dĺžke 1070 m až na začiatok zástavby v obci Rabčice.
Úsek dĺžky 220 m bude opravený, pričom oprava pozostávať z vyspravenia jám štrkodrvinou hrúbky do 300 mm, na čo
bude potom položený a zavalcovaný kryt zo štrkodrviny hrúbky 150 mm. Ďalších 1070 m bude vybudovaná nová
konštrukcia cyklochodníka so štrkovým krytom. Šírka cyklochodníka bude 3 m. Vzhľadom na väčší pozdĺžny sklon
cyklotrasy je riešená stabilizácia krytu proti vodnej erózii priečnymi odrážkami, ktoré budú vodu odvádzať do zemného
rigola vedľa cyklochodníka. Dĺžka rigola bude 1070 m a bude zaústený do existujúceho systému odvodnenia na konci
zástavby v Rabčiciach. Priečne odrážky budú osadzované každých 50 m. Realizácia zákazky bude podľa projektovej
dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti v bode 36
Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
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Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: PLSK 01.01.00-12-0176/17

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.6)

OPIS
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

V.2.4)

PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
12.05.2021
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Názov a adresa dodávateľa
MBM-GROUP, a.s.
IČO: 36740519
Miletičova 1 , 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Email: novakova.alena@mbmgroup.sk
Dodávateľom je MSP: Áno
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky/časti: 148 424,27 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti 110 000,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.05.2021
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