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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. Martina Kováčiková   

      Telefón :                         046/5179605 

      E-mail :                          martina.kovacikova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní 

v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza“.            
      2.2 Miesto dodania: ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214210-5, 45260000-7. 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 68 850,00 € bez DPH. 

              

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad centrálnymi šatňami ZŠ 

vrátane  zateplenia, výmeny okien a ležatej dažďovej kanalizácie.  
 

Objekt centrálnych šatní ZŠ je oblúkového tvaru s polomerom 21,87m, jednopodlažný bez 

podpivničenia, prestrešený jednoplášťovou plochou strechou s centrálnym svetlíkom nad 

komunikačnými chodbami centrálnych šatní. Svetlík je zložený z oceľových a hliníkových 

profilov, ktoré sú vyplnené makrolónovým jednokomorovým profilom oblúkového tvaru. 
 

Rekonštrukcie strešnej konštrukcie spočíva v zdemontovaní konštrukcie svetlíka a jej nahradenie 

novou strešnou konštrukciou, t.j. drevenou konštrukciou tvorenou drevenými krokvami, ktoré sú 

kotvené do pomúrnice na tesársky spôsob. Medzi krokvy sa uloží tepelná izolácia - ťažká doska 

z kamennej vlny hr. 2x100mm, na krokvy sa upevní drevený záklop z OSB dosiek s následnými 

vrstvami strešnej konštrukcie, pod krokvy sa zavesí podhľad tvorení protipožiarnymi 

sadrokartónovými doskami.  

Ostatná časť plochej strechy sa dodatočné zateplí tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS hrúbky 

2x80mm, na ktorú sa uložia nové vrstvy strešnej konštrukcie.  

Nová strešná krytina je navrhnutá z TPO fólie hr. 1,5mm.  
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Súčasťou rekonštrukcie strešnej konštrukcie je aj úprava vnútorných stien; demontáž jestvujúcej 

bleskozvodovej sústavy a montáž novej bleskozvodovej sústavy; montáž nového odkvapového 

systému, ktorý bude zaústený do novonavrhnutej ležatej kanalizácie cez lapač strešných 

splavenín. 

Výmena okien – odstránia sa pôvodné okenné drevené výplne v obvodovom plášti (12ks) 

a nahradia sa novými plastovými výplňami otvorov s minimálne 5-komorovým bezolovnatým 

profilom a izolačným trojsklom. 
  

Práce súvisiace s výmenou okien: 

 demontáž pôvodných drevených výplní okenných otvorov vrátane vonkajšieho 

oplechovania parapetu a vnútorných parapetných dosiek 

 dodávka a montáž nových plastových okien  

 dodávka a montáž nových vonkajších parapetov z ťahaného eloxovaného hliníku  

 dodávka a montáž vnútorných parapetov – laminátový DTD  

 murárske a maliarske práce  
 

 

Zateplenie obvodového plášťa – obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom 

weber.therm exclusive (EPS + MW), sokel sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom 

weber.therm terranova (XPS), hrúbka tepelnej izolácie 120mm,  povrchovú úpravu tvorí 

tenkovrstvová silikónová škrabaná omietka. 

 

Ležatá dažďová kanalizácia  rieši odvádzanie dažďovej vody z okrajovej časti strechy cez 

odkvapový systém do vnútroareálovej kanalizácie. 

Okolo objektu centrálnych šatní sa vybuduje okapový chodník šírky 700 mm, ktorý bude 

ohraničený záhradným obrubníkom a ošetrený ochrannou geotextíliou proti prerastaniu 

a zasypaný vymývaným dunajským štrkom. Súčasťou okapového chodníka je drenáž, ktorá je  

zaústená do vnútroareálovej kanalizácie. 

Súvisiace práce : 

 odstránenie betónovej plochy v rozsahu cca 32,8m2  

 výkopové práce 

 osadenie ležatej dažďovej kanalizácie a drenážneho potrubia s úpravou dna a zásypovými 

vrstvami 

 odstránenie predpokladanej prímurovky vrátane pôvodnej hydroizolácie 

 očistenie základového muriva vysokotlakovým prúdom vody a príprava podkladu na 

vytvorenie novej zvislej náterovej hydroizolácie na cementovej báze, ktorá bude chránená 

XPS polystyrénom a nopovou fóliou. 

 

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných 

skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v 

zmysle platnej legislatívy. 
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     3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

       Termín prevzatia staveniska : do 7 dní od výzva objednávateľa 

       Termín začatia diela : do 7 dní od prevzatia staveniska 

       Termínu ukončenia a odovzdania diela : 60 dní od prevzatia staveniska, termín realizácie  jún – 

august, najneskôr do 31.08.2016 

    

  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. Martina 

Kováčiková, tel.: 046 5179605, email: martina.kovacikova@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 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je  

         predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, s uvedením odberateľov, lehôt dodania,    

cien uskutočnených stavebných prác.  

     6.7 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: 02.06.2016 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza  
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7.3 Ponuky, budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených  

  obálkach a označené : „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych 

šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza“ – neotvárať.  
 7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 03.06.2016 o 9:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je:  

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

 

 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. Martina Kováčiková 

 

V Prievidzi, 18.5.2016 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

              projektová doumentácia 

              výkaz výmer 

               

 


