MESTO SENEC

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou
na dodanie tovarov /poskytnutie služieb / stavebné práce s názvom:
VYPRACOVANIE PROFILOVÉHO DOPRAVNÉHO PRIESKUMU
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Senec
Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec
IČO: 00 305 065
DIČ: 2020662237
Telefón: 02/20205127, mobil 0903219630
Kontaktná osoba: Karol Czére
e-mail: obstaravanie@senec.sk
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo v súlade s § 536 a násl. Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Senec
Mierové nám. 8
903 01 Senec
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Viď príloha č. 1
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód:
71355000-1 Prieskum
6. Možnosť rozdelenia zákazky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
19.800,- EUR bez DPH

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 31.8.2016.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež
v slovenskom jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 16.6.2016 do 12,00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu
uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.9.2016.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu,
či je uchádzač platiteľom DPH.
13. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
14. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia.
15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení poskytovať služby týkajúce sa predmetu zákazky (Výpis
z Obchodného registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj
neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného
uchádzača.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
V Senci, dňa 9.6.2016

Ing. Karol K v á l, v.r.
primátor

PODKLADY A POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE
PROFILOVÉHO DOPRAVNÉHO PRIESKUMU
1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1. Predmet zákazky:
• názov: Zhodnotenie dopravnej situácie z hľadiska realizácie MÚK Blatné na diaľnici
D1 a vplyv na prerozdelenie dopravných prúdov v meste Senec.
• okres:
Senec
1.2. Verejný obstarávateľ:
• názov:
Mesto Senec
• IČO:
• adresa:
2.

URČENIE DOKUMENTÁCIE

2.1. Predmet
• druh:

Profilový dopravný prieskum (PDP)

2.2. Účel
Predmetom je komplexné zhodnotenie dopravných prúdov na hlavnej komunikačnej sieti mesta
Senec na vopred stanovených rezoch formou automatického sčítania dopravy (ASD), vykonávanom
zaznamenávaním druhu a počtu vozidiel v obidvoch jazdných smeroch pozemnej komunikácie.
3.

PODKLADY A ÚDAJE
Všetky potrebné podklady a údaje si zaobstará zhotoviteľ na vlastné náklady.

4.

POŽIADAVKY

4.1. Požiadavky na vykonanie profilového dopravného prieskumu
Dopravný prieskum sa požaduje vykonať na týchto rezoch komunikácií:
Cesta

I/61
I/62
II/503

MK

Mesto Senec

Stanovište Sčítací
Popis
č.
úsek
1
Od Veľkého Bielu vstup do mesta Senec
2
pred MÚ Senec
za križovatkou I/61, Boldocká a Slovenského národného
3
povstania po hranicu mesta Senec
4
za mimoúrovňovou križovatkou I/61 a I/62
5
Senecká za okružnou križovatkou v smere do mesta
6
pred traťou ŽSR - Železničná
7
Pezinská za OK v smere do centra mesta
8
Boldocká cesta za OK
9
Lichnerova za križovatkou s I/61
10
Slovenského národného povstania za OK
11
Jánošíkova za OK
12
Svätoplukova za OK
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Na každom reze sčítania dopravy sa požaduje vykonať zber údajov pomocou ASD takto:
sčítanie dopravy pre oba smery pozemnej komunikácie,
nepretržite 24 hodín počas min 28 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
na všetkých stanovištiach súčasne
základný interval merania je 15 minút pri RPDI (alebo PDI) < 20000 skv/24h a pri RPDI
(aleboPDI) ≥ 20000 skv/24h sa požaduje využiť 5 minútový časový interval.
musí zachovať pre profilový dopravný prieskum ASD interval merania 5 minút pre rezy na
cestách v zastavanom území (intravilán),
súčasťou je aj záznam skladby dopravného prúdu v reze komunikácie porovnaním výsledkov
ASD s údajmi celoštátneho sčítania dopravy (CSD) podľa tabuľky:
Popis
Skratka
priemerná denná intenzita – všetky vozidlá
Mspolu
intenzita osobných vozidiel do dĺžky 5,5 m.
MOA
intenzita ľahkých nákladných vozidiel - dĺžky
MLNA
5,5 – 6 m.
intenzita stredne ťažkých nákladných vozidiel MSNA
dĺžky 6 - 13 m.
intenzita ťažkých nákladných vozidiel - dĺžky 13
MTNA1
- 18 m.
intenzita ťažkých nákladných vozidiel - dĺžky 18
MTNA2
m a viac.
profilový dopravný prieskum musí prebiehať na všetkých stanovištiach súčasne a zachytávať
bežný priemerný deň,
objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť rozsah prác v priebehu spracovania predmetu
zákazky.

4.2. Obsah dokumentácie profilového dopravného prieskumu
Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s nižšie uvedenou špecifikáciou a musí rešpektovať
príslušné technické predpisy, normy a právne normy platné v dobe vykonania profilového
dopravného prieskumu.
Kompletná dokumentácia profilového dopravného prieskumu (PDP) bude vypracovaná pre
všetky sledované stanovištia spolu a bude obsahovať:
• Technická správa
– cieľ prieskumu,
– použitá metodika,
– príprava a vykonanie prieskumu,
– popis výsledkov prieskumu,
– krátke zhrnutie PDP z každého stanovišťa,
– závery a odporúčania;
• Záverečné zhrnutie
• Grafické prílohy
– kartogramy dopravného zaťaženia na jednotlivých stanovištiach,
– prehľadná situácia M 1:100 000 alebo primeranej mierky – vyznačenie PDP;
• Dokumentácia PDP samostatne pre každé stanovište;
• Dokladová časť.
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4.3. Spôsob a lehoty prerokovania
• Zhotoviteľ zvolá pred osadením sčítacích zariadení vstupné rokovanie s objednávateľom za
účelom skoordinovania podkladov a postupu prác.
• Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na rokovaniach, súvisiacich s predmetom diela, aj po
uplynutí termínu dodania predmetnej dokumentácie, ak ho objednávateľ k tomu vyzve.
4.4. Požiadavky na spracovanie dokumentácie
Uvedené v časti 4.2.
4.5. Počet výtlačkov dokumentácie
Kompletná dokumentácia bude vyhotovená v počte:
• Profilový dopravný prieskum v tlačenej forme ................................................................. 4 ks
• Profilový dopravný prieskum v digitálnej forme .............................................................. 2 ks

Profily automatického sčítania dopravy na území mesta Senec
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