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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: Mgr. Edita Mrázová   

      Telefón :                         046/5179610 

      E-mail :                          edita.mrazova@prievidza.sk                   

  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice – ZŠ Rastislavova“.            

      2.2 Miesto dodania: Základná škola Ul. Rastislavova ulica, Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác (uskutočnenie stavebných prác,       

            vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskej činnosti.   

                    

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, výkonu 

inžinierskej činnosti a realizácia stavby „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice – Základná 

škola Rastislavova ulica v Prievidzi“. 
 

Jedná sa o výmenníkovú stanicu v budove základnej školy, ktorá je napojená z horúcovodnej 

prípojky zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom v správe PTH, a.s. Prievidza.  

K spracovaniu projektovej dokumentácie je k dispozícii „Správa z odbornej prehliadky 

a odbornej skúšky tlakovej nádoby stabilnej“ ( ohrievač TÚV a výmenník tepla ÚK 2 ks) zo 

dňa 23.03.2017 a Správa z kontroly funkčnosti VS ZŠ Rastislavova ulica zo dňa 14.02.2017. 

Požadujeme, aby nová výmenníková stanica mala tepelný výkon na pokrytie tepelných strát 

pavilónov H, CH a telocvične G (2 vykurovacie okruhy), objem zásobníka TÚV pre potreby 

pavilónov H, CH, G, uzatvorenú expanznú nádobu, bola automatická, riadená centrálnym 

technologickým počítačom s občasnou obsluhou.   

V predchádzajúcom období bol pavilón G telocvičňa napojený na ÚK na výmenníkovú stanicu 

umiestnenú v zadných pavilónoch a v zemi položené predizolované rozvody pre napojenie aj 
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TÚV. V rámci akcie požadujeme posúdenie a odskúšanie týchto rozvodov a následne 

zrealizovanie napojenia TÚV na VS. Taktiež nový riadiaci systém musí zohľadňovať riadenie 

vykurovacích okruhov samostatne pre učebňové pavilóny a samostatne pre telocvičňu.        

Súčasťou zákazky je aj vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV. 

Súčasťou vypracovania PD je aj: 

- zabezpečenie skutkového zamerania súčasného stavu výmenníkovej stanice a jej technológie    

- hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV 

- zabezpečenie vyjadrení potrebných k vydaniu povolenia          

        

Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafickú a textovú časť) požadujeme odovzdať: 

- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach 

- výkaz výmer a rozpočet v dvoch vyhotoveniach    

- v elektronickej forme na CD nosiči 
 

 

Predmet a rozsah zákazky:  

1. Zhotoviteľ zabezpečí 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 skutkové zameranie súčasného stavu výmenníkovej stanice 

a jej technológie, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ a bude v rozsahu postačujúcom na 

spracovanie projektovej dokumentácie a pre realizáciu stavby. Návrh riešenia musí byť pred 

realizáciou odkonzultovaný a odsúhlasený Mestským úradom Prievidza, oddelenie výstavby 

a životného prostredia, oddelenie hospodárskej správy, TI SR Nitra a PTH, a.s. Prievidza.  

2.  Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť stavby, t.j. príslušné povolenie na stavbu. 

Inžinierska činnosť zahŕňa činnosť súvisiacu s vybavením príslušného povolenia na stavbu so 

zabezpečením vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov, organizácií minimálne uvedených 

v bode 1.  

3. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu predmetu zákazky s predpokladaným rozsahom : 

 Demontáž a odstránenie existujúcich technologických zariadení. Odvoz a ekologická 

likvidácia stavebného odpadu. O zhodnotenie odpadu zhotoviteľ zníži v predloženom 

rozpočte cenu za dielo. 

 Vykonanie potrebných stavebných úprav v priestore výmenníkovej stanice ako 

vyspravenie podlahy, príp. oprava omietok, maľovanie a nátery, rozvody elektroinštalácie  

 Dodávka a osadenie novej technológie, vrátane vykonania všetkých skúšok (tesnosti, 

dilatačná, vykurovacia)  

 Práce spojené s napojením pavilónu G (telocvičňa) na rozvod TÚV 

 Vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV   

 V prípade, že v rámci zabezpečovania vyjadrení jednotlivých organizácii bude stanovená 

podmienka, zhotoviteľ je povinný ju rešpektovať a zohľadniť pri realizácii.   
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 Odovzdanie dokladov, pasportov, certifikátov a prevádzkového poriadku k ukončenej 

stavbe 

 Zaškolenie obsluhy + doklad o zaškolení 

    

      3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

        Termín začatia vykonania diela : do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

        Termín odovzdania projektovej dokumentácie: najneskôr do 25 dní odo dňa nadobudnutia 

                                                                                    účinnosti zmluvy       

        Termínu ukončenia a odovzdania diela : najneskôr do 15.9.2017 

    

 3.3 Záujemca 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 Mgr. Mrázovú – referent 

výstavby - č. t. 046/5179 610, 0904 752 681. 

       

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 - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

  6.3 Platné osvedčenie podľa Vyhl. Č. 508/2009 Z.z. §18 a § 21   - kópia 

     6.4 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta a stavbyvedúceho 

v zmysle Zák. č. 138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom 

pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

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

       uchádzača.    

6.6  Zoznam referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru s uvedením názvu investora 

a jeho kontaktu, názvu zákazky, ceny v € s DPH.  

     6.7 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: 29.6.2017 do 14,00hod. 



          MESTO PRIEVIDZA 
                       
               Mestský úrad,  
              
               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                           IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.   

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

a označené : „Rekonštrukcia VS ZŠ Rastislavova “ - neotvárať.  

  

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. Cenu požadujeme uviesť aj  v členení   

samostatne za projektovú dokumentáciu + výkon inžinierskej činnosti + realizáciu stavby.  
           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 : Mgr. Edita Mrázová 

 

V Prievidzi, 7.6.2017 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

              Foto VS 

                2 x správa z odbornej prehliadky zo dňa 23.03.2017 

                správa z kontroly funkčnosti VS zo dňa 14.02.2017               

 


