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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. arch. Miroslav Kontriš   

      Telefón :                         046/5179623 ; 0911094575 

      E-mail :                          miroslav.kontris@prievidza.sk                   

  

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Plastika mieru – realizácia stavby“.            

      2.2 Miesto dodania: Plastika mieru pred ZŠ na Ul. S. Chalupku, Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233161-5; 45316100-6; 

45454100-5; 45112700-2.  

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 49 706,00 € bez DPH. 

           

 3.  Opis predmetu zákazky :    
  3.1 Predmetom zákazky je realizácia diela „Plastika mieru – realizácia stavby“, nachádzajúcej sa 

pred ZŠ na ul. S. Chalupku v Prievidzi, na základe podkladov - vypracovanej projektovej 

dokumentácie stavby „Plastika mieru – komplexná revitalizácia plastiky, skulpturálneho 

umeleckého diela (spracovateľ projektu – Ing. Jozef Janiš VEGET, ul. J. Škopca 6/4, 971 01 

Prievidza)   

Realizácia diela „Plastika mieru – realizácia stavby“ bude v zmysle vypracovanej projektovej 

dokumentácie spočívať z : 

- Realizácie reštaurátorských prác skulpturálneho umeleckého diela (očistenie, 

povrchová úprava) 

- Realizácie spevnených plôch a chodníkov 

- Realizácie sadových úprav – variant B 

-          Realizácie elektroinštalácie a osvetlenia 

Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer nachádza konkrétny výrobok, 

výrobca alebo značka, uchádzač môže oceniť ekvivalent.  

     3.2 Dodanie predmetu zákazky :               
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        Termín začatia vykonávania diela: najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

        Termínu ukončenia a odovzdania diela : najneskôr do 04.09.2017    

   3.3Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom  riadneho 

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

predložiť presne definovanú ponuku. 

          Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa Ing. arch. Miroslav 

Kontriš - č. t. 046/5179 623, 0911 094 575. 

       

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 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou tejto požiadavky – projektovej dokumentácie. 

  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 na činnosť pozemné 

stavby. 

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

      uchádzača.    

    6.6 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: 2.8.2017 do 14,00hod. 

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 : „ Plastika mieru - realizácia“ – neotvárať.  

  

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania – ocenený výkaz výmer. 
           Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu        

            diela tak, aby dielo bolo užívania schopné. 
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 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. arch. Miroslav Kontriš 

 

V Prievidzi, 20.7.2017 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

             projektová dokumentácia + výkaz výmer   

               fotodokumentácia súčasného stavu                 

               

 


