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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

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 veci technické: Ing. Andrea Nikmonová   

      Telefón :                         046/5179603 

      E-mail :                          andrea.nikmonova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „ Urbanisticko-architektonická štúdia – úprava hornej časti Námestia 

J. C. Hronského .“            
      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    

 3.1 Predmetom zákazky je spracovanie návrhu architektonického riešenia oddychového priestoru 

na časti Námestia J. C Hronského, ktoré sa nachádza v centre sídliska Píly, v západnej časti 

mesta Prievidza, v kompaktnej neofunkcionalistickej zástavbe architektonického smeru 

socialistického realizmu. Predmetné územie je v súčasnosti vymedzené zatrávnenou plochou 

ohraničenou spevnenými plochami s dlažbou pri objekte hotela Magura. 

Súčasťou riešenia má byť vodný prvok, prvky drobnej architektúry, zelene a sadovníckych 

úprav. Návrh musí byť spracovaný tak, aby boli splnené požiadavky: 

 optimálne prevádzkové a hmotovo - priestorové riešenie časti námestia so zakomponovaním 

vodného prvku ako doplnkovej funkcie oddychového priestoru, 

 riešenie vodného prvku s ohľadom na funkčnosť, estetiku a ekonomiku prevádzky a údržby, 

 vytvorenie tieneného priestoru s možnosťou oddychu s prvkami drobnej architektúry, 

mestského mobiliáru a zelene, 

 pripojenie objektov na verejné inžinierske siete, 

 zachovanie a nadviazanie na jestvujúce riešenie námestia, rešpektovanie komunikačných, 

architektonických a funkčných súvislostí, 

 rešpektovanie záväzných regulatívov územnoplánovacej dokumentácie, 

 riešenie má smerovať k dokompletizovaniu námestia. 
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Požadovaný rozsah a obsah architektonického riešenia: 
 Textová časť:  - sprievodná správa 

 Grafická časť:  - širšie vzťahy vrátane schémy peších ťahov riešenia v  M 1: 500,  

 - návrh – situácia v M 1:200,  

 - pôdorysy a rezy základných architektonických prvkov M = 1:50,  

 - vzorový priečny rez v M 1:10, architektonický detail, 

 - vizualizácia návrhu. 

 

Kompletné architektonické riešenie (grafickú a textovú časť) požadujeme odovzdať: 

 v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, 

 v elektronickej forme na CD nosiči. 

  

      3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

       Termín začiatku vykonávania projektových prác : najneskôr do 5 dní od nadobudnutia       

účinnosti zmluvy 

       Termínu ukončenia a odovzdania projektových prác : najneskôr do 30 dní od začatia 

projektových prác  

   

             3.3 Uchádzač (záujemca) vykoná fyzickú obhliadku dotknutého miesta, za účelom riadneho 

oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia, tak aby bolo z jeho strany možné 

predložiť presne definovanú ponuku. 

       

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.  Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny  

 

7. Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku: 

7.1Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

7.2Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti autorizovaného stavebného inžiniera kategórie A1 

v zmysle Zák. č.138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom 

pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

     7.3  Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom  

       uchádzača. 
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     7.4 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.).  

                 

8.  Lehota na predloženie ponúk: 
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 27.6.2016 do 12,00hod. 

8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka požadujeme zaslať elektronicky na adresu: 

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  

                       

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite 

zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí 

na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie 

ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.  

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Andrea Nikmonová 

Dátum:  17.6.2016 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

             situácia s vyznačením riešeného územia 
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