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Prieskum trhu 

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: Ing. Lucia Rešetová  

      Telefón :                        046/5179713 

      E- mail  :                        lucia.resetova@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 : „Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste“            

      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 

                           

 3.  Opis predmetu zákazky :                                                                                                                        

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni realizačný 

projekt, na rekonštrukciu mostného objektu na Košovskej ceste, vychádzajúca z diagnostiky 

mostného objektu vykonanej v máji 2015 spoločnosťou TASUM – GONAR, s.r.o.. Súčasťou 

predmetu zákazky je taktiež výkon autorského dozoru počas realizácie rekonštrukcie 

mostného objektu v rozsahu opísanom nižšie v texte. 

 

Projekt rekonštrukcie mostného objektu bude spracovaný v rozsahu: 

 Sanácia mostného objektu v celom rozsahu hornej a spodnej stavby podľa vypracovanej 

diagnostiky 

 Výmena mostného zvršku vrátane hydroizolácie po dosku nosnej konštrukcie a doriešenie 

odvodnenia mostného objektu 

 Nefunkčné inžinierske siete z mostného objektu odstrániť, funkčné inžinierske siete 

zhodnotiť a podľa možnosti odstrániť. V prípade vyšších ekonomických nákladov, alebo 

výraznej technickej náročnosti, funkčné siete na mostnom objekte preprojektovať.  

 Vykonanie konzultácii a zabezpečenie vyjadrení k spracovanej projektovej dokumentácii od 

dotknutých správcov a organizácií 

 Objekt lávky pre peších riešiť v dvoch variantoch: 

1. Lávka pre chodcov 

2. Spoločná lávka pre chodcov a cyklistov 
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- Napojenie plynulého prechodu z mostného objektu na stávajúci chodník v potrebnom 

rozsahu 

- Výmena konštrukcie zábradlia 

- Sanácia nosnej konštrukcie lávky, kompletná výmena hornej stavby 

- Položkový rozpočet a výkaz výmer 

- Zameranie mostného objektu 

- Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie pred ukončením  

konzultovať s objednávateľom,  

 

Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým: 

-  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, 

vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými 

pred a počas výstavby dotknutými subjektmi 

- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať 

dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch a technických normách 

-  poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti 

 výstavby 

 - posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti 

schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska 

a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim 

a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením 

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. 

práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou  

 -  účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby 

 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby v súlade s dohodnutými alebo všeobecne 

platnými záväznými právnymi predpismi 

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej 

a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní 

stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 

realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov    

-  v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené 

s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovovanej projektovej dokumentácie 

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane 

komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom 

výmer 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, 

autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom 

podľa zložitosti riešenia 

- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín 
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- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce 

v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského 

dozoru  

 -  zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám 

 - zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu realizácie 

stavby. 

 

Krátky opis mostného objektu:  

Jedná sa o jednopoľový cestný most. Nosná konštrukcia mosta je v plnom rozsahu zhotovená 

ako monolitická železobetónová. Pozostáva z troch hlavných pozdĺžnych mostných nosníkov 

a zo sústavy priečnikov, ktoré spolu s nosníkmi vytvárajú tuhú roštovú konštrukciu. Táto je 

kĺbovo uložená na mostné opory. Trámy a priečinky sú v ich hornej časti staticky prepojené 

s vodorovnou železobetónovou monolitickou doskou mostovky. Okraje mostovky sú 

obojstranne zabezpečené oceľovým a betónovým zábradlím, chodník a vozovka sú medzi 

sebou oddelené betónovou stenou. 

Podopretie mostnej konštrukcie je riešené na dvoch protiľahlých gravitačných oporách, ktoré 

sú zhotovené ako monolitické z prostého, respektíve konštrukčne vystuženého betónu. 

  

Doplňujúce požiadavky a podmienky: 

  projekt rekonštrukcie mostného objektu bude spracovaný s dodržaním všetkých platných 

zákonov, STN a technických predpisov, bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. v 

znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA. 
  zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet 

obstarávania. 

  verejný obstarávateľ je oprávnený upravovať rozsah plnenia predmetu zákazky podľa 

schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza 

  projektovú dokumentáciu žiadame dodať v šiestich sadách v tlačenej forme a dvakrát 

v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch. 

 

3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

Začiatok vykonávania projektových prác: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 45 dní od začatia    

projektových prác 

Čas výkonu autorského dozoru: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa 

ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi 

 

3.3 Uchádzač (záujemca) vykoná fyzickú obhliadku dotknutého objektu individuálne, za účelom 

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

možné predložiť presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania 

predmetu obstarávania 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.: 0465179611, 0904 752 628. 
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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 – obsah ponuky: 

  6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

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

6.3  Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zák. č.138/1992     

Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom pečiatky a podpisom odborne 

spôsobilej osoby.  

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

       uchádzača. 

6.5 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku 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: 23.9.2016 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka môže byť zaslaná elektronicky na adresu: 

lucia.resetova@prievidza.sk  alebo v listinnej podobe na adresu: adresa verejného 

obstarávateľa uvedená v bode 1. 

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

označené : „Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste“ – neotvárať.  

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania (cena za projektovú dokumentáciu +   

           autorský dozor) .   

                       

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 

Dátum:  12.9.2016 

 

 

  

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

Prílohy:  Návrh zmluvy o dielo       
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