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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 : „Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pri ZUŠ L. Stančeka v 

Prievidzi“  

      2.2 Miesto dodania: Rastislavova ulica v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Predmetom zákazky je realizácia bezbariérového priechodu pre chodcov na miestnej 

komunikácii so zabezpečením projektovej dokumentácie pre realizáciu a s výkonom inžinierskej 

činnosti predmetnej stavby. 

Predmet zákazky sa nachádza na sídlisku Staré mesto, Rastislavova ulica pri Základnej 

umeleckej školy L. Stančeka, parcela registra C KN 1939 k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta 

Prievidza. 

 

Opis požiadaviek na zákazku:  

1. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby spôsobilú k účelu využitia, ktorá 

bude vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. 

Podkladom bude polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia, ktoré bude 

v rozsahu postačujúcom na spracovanie projektovej dokumentácie a pre realizáciu stavby. 

Návrh riešenia musí byť prekonzultovaný Mestským úradom Prievidza, oddelenie výstavby 

a životného prostredia. Projektová dokumentácia bude odsúhlasená Okresným dopravným 

inšpektorátom. 
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2.       Zabezpečiť inžiniersku činnosť stavby, t.j. príslušné povolenie na stavbu. Inžinierska 

činnosť zahŕňa činnosť súvisiacu s vybavením príslušného povolenia na stavbu so 

zabezpečením súhlasných vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov, organizácií. 

3. Zrealizovať predmet zákazky s predpokladaným rozsahom : 

 Zrealizovať debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie na pozemných komunikáciách v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR                       

č. 532/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. – pred vstupom na priechod pre 

chodcov. 

 Zrealizovať priechod pre chodcov v zmysle platného zákona č. 8/2009 Z.z., č. 135/1961 

Z.z. a platnej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. , t.j. vodorovné a zvislé dopravné značenie, 

osvetlenie priechodu pre chodcov, optické zvýraznenie aktívnymi gombíkmi s externým 

solárnym zdrojom – káblový LED gombík (BL-RS).  

 Zabezpečiť projekt dočasného (prenosného) dopravného značenia, ktorý bude odsúhlasený 

Okresným dopravným inšpektorátom. 

 Zabezpečiť povolenie na zvláštne užívanie komunikácie.   

 Zabezpečiť odvoz a ekologickú likvidáciu stavebného odpadu. 

 Zamerať stavbu – zabezpečiť zameranie skutočného stavu (porealizačné zameranie). 

 
  3.2 Dodanie predmetu zákazky :     

    Termín ukončenia projektových prác: do 28 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

        Termín ukončenia a odovzdania celého diela: najneskôr do 30. 04. 2018 

   

    3.3 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 obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem, 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 rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúr             

objednávateľovi. 

5.3 Cenu za vykonanie diela uhradí verejný obstarávateľ formou dvoch čiastkových faktúr   

vystavených uchádzačom :  

a) po vykonaní a ukončení projektových prác, 

b) po vykonaní a protokolárnom odovzdaní celého diela. 
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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 stavbyvedúceho na činnosť pozemné 

stavby. 

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

      uchádzača.    

    6.5 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: 20.10.2017 do 11,00hod. 

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 : „Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pri ZUŠ L. Stančeka v 

Prievidzi“ – neotvárať.  
  

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

            diela tak, aby dielo bolo užívania schopné. 
                   

 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, 10.10.2017 

   

 

                                                  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
                                                                                                   na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 

                                                                             JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky 

 

Prílohy: návrh zmluvy o dielo + Snímka z DMM               
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