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                                                        Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

 
pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. arch. Milan Chmura 

      Telefón :                        046/5179610 

      E- mail  :                        milan.chmura@prievidza.sk     

          

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „ Vstupný prístrešok cintorín Necpaly v Prievidzi“.  

      2.2 Druh zákazky :   zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

      2.3 Miesto dodania: Cintorín Necpaly v Prievidzi 

      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.   

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 16 006,82 € bez DPH 

        

3.  Opis predmetu zákazky :    
      3.1 Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác na diele – stavbe : Vstupný prístrešok 

cintorín Necpaly v Prievidzi na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 

„Návrh pietneho miesta cintorín Necpaly v Prievidzi“. Rozsah zákazy : realizácia spevnených 

plôch z betónovej dlažby, realizácia schodiska, zábradlia, osadenie oceľového prístrešku, 

osadenie mobiliáru, úprava priestoru pre odvedenie dažďovej vody. Rozsah prác je uvedený 

vo výkaze výmer.     

      3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili  

             a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.   

             Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača.     

      3.3 Súčasťou požiadavky  je návrh zmluvy o dielo.  

      3.4 Pokiaľ je v opise  použitý názov konkrétneho výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže oceniť 

ekvivalent.         

      3.5 Dodanie predmetu zákazky: 

            Termín odovzdania staveniska:  do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

            Termín začatia vykonávania diela: do 3 dní od prevzatia staveniska 

            Termín ukončenia diela: najneskôr do 70 dní od začiatku vykonávania diela.   
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4.  Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

   

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     5.2  Zálohy nebudú  poskytované. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov: 

     6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo   

sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.   

     6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.  

     6.3 Úspešný uchádzač predloží na požiadanie verejného obstarávateľa čestné vyhlásenie, že   

           nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne  

           dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt,   

           nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

    6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom  

          uchádzača. 

    6.5 Ocenený výkaz výmer. 

    6.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je  

          predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, t.j. 2010, 2011, 2012, 2013,2014 s   

          uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien uskutočnených stavebných prác. 

 

7. Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  17.08. 2015 do 13,00 hod.  

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 alebo  

      emailom na adresu: iveta.krajcikova@prievidza.sk 

7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených  

      obálkach a označené : „Vstupný prístrešok cintorín Necpaly v Prievidzi - neotvárať.  

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

          

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

    9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  

          zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 

    9.2 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. 

   

Za opis predmetu obstarávania: Ing. arch. Milan Chmura 

 

V Prievidzi  05.08.2015 

 

 

                                                                JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
                                                                                         na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 

                                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky 


