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Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 
(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní) 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba :         Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre technické veci : Ing. Andrea Nikmonová  

      Telefón :                        046/5179603 

      E-mail :                         andrea.nikmonova@prievidza.sk 

 

 2.   Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

       2.1 Názov zákazky : „Výkon koordinátora projektovej dokumentácie a výkon koordinátora  

             bezpečnosti na stavenisku stavby“.  
       2.2 Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby. 

       2.3 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

       2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú uzatvárané zmluvy za jednotlivé stavby v rokoch 2016 a  

             2017.  

        

 3.  Opis predmetu zákazky :    
       3.1 Predmetom obstarávania je zabezpečenie výkonu koordinátora projektovej dokumentácie  

             a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku stavby podľa Nariadenie vlády SR  

             č. 396/2006, o minimálnych a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

       3.2 Termín plnenia : do 31.12.2017 

       3.3 Cenu za predmet obstarávania žiadame stanoviť  : 

             - cenu za výkon koordinátora za 1 hodinu 

             - cenu za vypracovanie plánu bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci 

             - cenu za vypracovanie dokumentácie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej  

               ochrany 

 

 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. 
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6.  Podmienky účasti uchádzačov: 

     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.  

     6.2 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku čestné 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.).  

 

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  18.3.2016 do 12,00 hod. 

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

iveta.krajcikova@prievidza.sk  alebo v listinnej podobe na adresu: adresa verejného 

obstarávateľa uvedená v bode 1. 

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

obálkach a označené : „ Koordinátor“ – neotvárať.  

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

    1. Najnižšia cena v € s DPH                                                                     

              

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:    

     9.1 S úspešným uchádzačom budú priebežne uzatvárané zmluvy na jednotlivé stavby. 

     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. 

 

 

 

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Andrea Nikmonová 

 

 V Prievidzi, 10.03.2016 

 

 

 

 

 

                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                             primátorka mesta 
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