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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 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 veci technické: Ing. Lenka Zajacová   

      Telefón :                         046/5179611 

      E-mail :                          lenka.zajacova@prievidza.sk                   

  

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Spevnená plocha na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“.            

      2.2 Miesto dodania: Ul. V. Benedikta v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8,  

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 31 000,00 € bez DPH. 

              

 3.  Opis predmetu zákazky :    

3.1 Predmet zákazky sa nachádza na parcele C KN 5345/1 (zastavaná plocha a nádvorie) k. ú. 

Prievidza – Ulica V. Benedikta. Navrhovaná je oprava spevnenej plochy z asfaltobetónu 

ACO 16 hrúbky 6cm, pre osobné motorové vozidla skupiny O2 s kapacitou 20 miest. 

Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom: 
- Odstránenie pôvodných cestných obrubníkov, odstránenie betónového múrika, odstránenie liateho 

asfaltu a časti podkladného betónu. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu. 

- Očistenie podkladu, úprava podkladnej vrstvy, položenie betónovej dlažby. Realizácia spevnenej 

plochy – kolmé státie pre 20 osobných motorových vozidiel. 

Rozmer státia pre jedno osobné motorové vozidlo má parametre 2,50m x 5,30m. 

- Nové parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným dopravným značením V10a  

(zbierka zákona č.9/2009 príloha č.1). 

- Vytvorenie deliaceho ostrovčeka, osadenie cestných obrubníkov. 

- Zahumusovanie, zatrávnenie, zaštrkovanie a úprava deliaceho ostrovčeka. 

- Zameranie stavby – zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do katastra   

nehnuteľností. 

- V záujmovom území sú trasované inžinierske siete. 
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     3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

       Termín začatia vykonania diela : do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

       Termínu ukončenia a odovzdania diela : 45 dní od začatia vykonávania diela 

    

  3.3 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 

s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, 

dostanú informácie na telefónnom  čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby : Ing. Lenka 

Zajacová, tel.: 046 5179611, email: lenka.zajacova@prievidza.sk . 

       

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 prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra  

SR a z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

6.2  Ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto požiadavky. 

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

6.4 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho. 

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

       uchádzača.    

     6.6 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku 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.).  

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 10.8.2016 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza  

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

  obálkach a označené : „Spevnená plocha na Ul. V. Benedikta“ – neotvárať.  

 7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.08.2016 o 9:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je:  

        Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza – zasadačka VI. poschodie . 

 

mailto:lenka.zajacova@prievidza.sk


          MESTO PRIEVIDZA 
                       
               Mestský úrad,  
              
               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                           IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

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

                       

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 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. Lenka Zajacová 

 

V Prievidzi, 29.7.2016 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

              situácia 

              výkaz výmer 

               

 


