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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 : „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO č.2“.            

      2.2 Miesto dodania: Ul. Rudnaya 13,15, Ul. Rudnaya 31, Ul. Krmana II.132 – 5/7,  Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8,  

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000,00 € bez DPH. 

              

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

výkonu inžinierskej činnosti a realizácia stavby „Vybudovanie spevnených plôch v meste 

Prievidza  - VVO č.2“. Jedná sa o vybudovanie spevnených plôch pre účely parkovania na 3 

plochách vo vlastníctve mesta (viď. situácie) na sídlisku Píly v Prievidzi:  

a) Ul. Rudnaya 13,15            7 parkovacích miest          parc. č. 155/1     

b) Ul. Rudnaya 31               10 parkovacích miest          parc. č. 155/1      

c) Ul. Krmana II 132 – 5/7   18 parkovacích miest          parc. č. 90/1  

  

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 si 

zabezpečí zhotoviteľ a bude v rozsahu postačujúcom na spracovanie projektovej 

dokumentácie a pre realizáciu stavby. Návrh riešenia musí byť pred realizáciou 
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odkonzultovaný a odsúhlasený Mestským úradom Prievidza, oddelenie výstavby a životného 

prostredia.  

 

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 : 

 Premiestnenie 2 ks kovových konštrukcii na Ul. Rudnaya 13,15 

 Vypílenie, resp. presadenie 2 ks listnatých stromov na Ul. Rudnaya 31 

 Rešpektovať rozvod a 1 ks lampu verejného osvetlenia na Ul. Krmana II 132  

 V prípade, že bude nutné uchádzač zabezpečí výrub, odstránenie pňov, odvoz drevnej 

hmoty a náhradnú výsadbu v zmysle rozhodnutia, ktoré v prípade potreby bude súčasťou 

povolenia stavby.  

 Odstránenie podkladových vrstiev terénu pre navrhovanú plochu. Odvoz a ekologická 

likvidácia stavebného odpadu. 

 Vytvorenie novej spevnenej plochy v úrovni prístupovej komunikácie – kolmé státie pre 

požadovaný počet parkovacích miest z ekologickej dlažby PREMAC EX-EK 196/196/80 

mm s osadením nových cestných obrubníkov do betónového lôžka po obvode novej 

plochy. V mieste styku novej plochy a jestvujúcej plochy bude zrealizovaný zárez 

a zapustí sa obrubník naležato v úrovni jestvujúcej plochy. Jednotlivé parkovacie miesta 

budú vyznačené novým vodorovným dopravným značením V10a.     

 V prípade, že v rámci zabezpečovania vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí 

bude stanovená podmienka správcu siete, zhotoviteľ je povinný ju rešpektovať 

a zohľadniť pri realizácii.  

 Zatrávnenie a úprava okolia spevnenej plochy. 

 Zameranie stavby – zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do katastra 

nehnuteľností.  

  

     3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

       Termín začatia vykonania diela : do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

       Termín odovzdania projektovej dokumentácie: najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy 

       Termínu ukončenia a odovzdania diela : najneskôr do 180 dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy 
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    3.3 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. 

       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 ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

    6.3 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. 

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

       uchádzača.    

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

           a jeho kontaktu. 

     6.6 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku čestné 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: 10.4.2017 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza  

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

  obálkach a označené : „Vybudovanie spevnených plôch v Prievidzi“ – neotvárať.  

  

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania t.j.  (projektovú dokumentáciu +   

           IIČ + realizácia stavby).  

           V návrhu na plnenie kritérií požadujeme cenu uviesť aj v členení cenu za projektovú    

           Dokumentáciu, cenu za inžiniersku činnosť a cenu za realizáciu stavby.  
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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 : Mgr. Edita Mrázová 

 

V Prievidzi, 24.3.2017 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

                situácia navrhovanej stavby – orientačný nákres a inžinierske siete                  

             foto danej plochy 

               

 


