
» ™ MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 Pr iev idza 1 

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 verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Prievidza 
IČO: 318 442 
Sídlo: Námestie slobody 14 

971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová 
Telefón: 046/5179713 
E- mail : lucia.resetova@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 : „Spevnená plocha na Ulici J . Fándlyho". 

2.2 Druh zákazky : zákazka na stavebné práce 
2.3 Miesto dodania: Ulica J. Fándlyho v Prievidzi 
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 22.000€ bez DPH 

3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmet zákazky sa nachádza na parcele C K N 5019/1 (zastavaná plocha a nádvorie) k. ú. 

Prievidza - Ulica J. Fándlyho. 
Návrh rieši opravu spevnenej plochy z betónovej dlažby ex ek (Premac) pre osobné 
motorové vozidlá skupiny 02. 

Opis požiadaviek na zákazku: 
a) Zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby spôsobilú k účelu využitia, ktorá bude 

vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Návrh 
riešenia musí byť odkonzultovaný Mestským úradom Prievidza - oddelenie výstavby 
a životného prostredia. 

b) Zabezpečiť inžiniersku činnosť stavby - príslušné povolenie na stavbu. 
c) Zrealizovať predmet zákazky s predpokladaným rozsahom : 

•f Výrub vzrastlej zelene. Uchádzač zabezpečí výrub, odstránenie pňov a odvoz drevnej 
hmoty. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu náhradnej výsadby - 7 ks javor poľný ELSRIJK 
(acercampestre ELSRIJK) min. obvod 21 cm . 

•S Odstránenie pôvodných cestných obrubníkov, podkladových vrstiev terénu pre novú 
spevnenú plochu. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu. 

•f Vytvorenie novej spevnenej plochy - kolmé státie pre cca 30 osobných motorových 
vozidiel. Spevnená plocha sa vybuduje z betónovej dlažby ex ek. 
Rozmer státia pre jedno osobné motorové vozidlo má parametre 2,50m x 5,30m. 
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S Nové parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným dopravným značením V 10a 
(zbierka zákonov č.9/2009 príloha č . l ) . 

S Osadenie chránička pre optickú sieť pod spevnenými plochami 
S Je potrebné navrhnúť a zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie na celej 

existujúcej ploche s vyznačením priestorov pre umiestnenie kontajnerov T K O a triedeného 
zberu, vstupov do priestorov existujúcich mopedárni. 

S Osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka po obvode novej spevnenej 
plochy. Obrubník bude vystupovať nad plochu max. 80mm. V mieste styku navrhovanej 
spevnenej plochy a jestvujúcej miestnej komunikácie zapustiť obrubník až po úroveň 
komunikácie. 

S Zahumusovanie, zatrávnenie a úprava okolia spevnenej plochy. 
S Zameranie stavby - zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do katastra 

nehnuteľností. 
S V záujmovom území stavby je trasovaná N N prípojka elektrickej energie a umiestnený 

stánok. 
3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku 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. Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky : 
Ing. arch. Mi lan Chmura, tel. 046/5179610, 0904752681, e-mail: 
milan.chmura@prievidza.sk 

3.3 Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o dielo, situácia stavby (nákres stavby, inžinierske 
siete). 

3.4 Termín začatia zhotovenia diela: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
Termín ukončenia a odovzdania diela: do 150 dní odo dňa začatia zhotovenia diela. 

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 (obsah ponuky): 
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 Cestné vyhlásenie, že uchádzač 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 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 tovaru a prác. 

7. Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 11.06. 2015 do 11,00 hod. 
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7.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach 
a označené : „Spevnená plocha na Ulici J . Fándlyho" - 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. 
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