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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení 

  
1. Identifikácia verejného 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 : „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka 

- zmena“ realizácia severnej steny.            
      2.2 Miesto dodania: ZUŠ L. Stančeka,  Ul. Rastislavova 745/13 v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214200-2, 45443000-4. 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 31 600,00 € bez DPH. 

              

 3.  Opis predmetu zákazky :    
 3.1 Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiaca so zateplením obvodového plášťa 

a s rekonštrukciou loggií na severnej strane objektu ZUŠ L. Stančeka. Presný rozsah prác je 

špecifikovaný v predloženom výkaze výmer predmetnej časti rekonštrukcie podľa 

projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej 

umeleckej školy L. Stančeka – zmena“ vypracovanej spoločnosťou PROart s.r.o., Kpt. 

Nálepku 613/10, 972 12 Nedožery - Brezany.   
 

Zateplenie obvodového plášťa   

Obvodový plášť na severnej strane objektu sa zateplí pomocou šedých polystyrénových 

dosiek hrúbky 100mm a 50mm. Ostenia, nadpražia okien a dverí sa zateplia šedými 

polystyrénovými doskami hr. 40mm. Na tepelnoizolačné dosky sa aplikuje silikónová 

hladená omietka, hrúbka zrna 2,0 mm, ktorá sa vystuží sklotextilnou mriežkou. Farebný 

odtieň omietky sa prispôsobí zrealizovanému zatepleniu Z, V, J strany objektu! 

Všetky nové klampiarske prvky (atika, šikmé predsadené steny, vonkajšie parapety okien  na 

severnej stene objektu) sú navrhnuté z titánzinkového plechu, hrúbky 0,6mm. 
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Pri vykonávaní prác dôjde k stretu/manipulácii s existujúcou bleskozvodnou sústavou, 

nakoľko jej časť je položená na atike severnej steny. Požadujeme aby sa práce vykonávali 

tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej bleskozvodnej sústavy. 

Rekonštrukcia loggií  

Zahŕňa odstránenie existujúcich vrstiev podlahy na úroveň nosnej konštrukcie loggií, 

dodatočné zateplenie z extrudovaných polystyrénových dosiek hrúbky 100mm, realizáciu 

novej skladby konštrukcie podlahy s nášľapnou vrstvou z pochôdznej povlakovej krytiny 

(PVC fólia).  Súčasťou sú aj práce súvisiace s obnovou náteru existujúceho zábradlia. 

 

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných 

skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v 

zmysle platnej legislatívy.  

     3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

Termín prevzatia staveniska : do 5 dní od výzvy objednávateľa 

Termín začatia diela : do 7 dní od prevzatia staveniska 

Termínu ukončenia a odovzdania diela : maximálne 45 dní od prevzatia staveniska, termín 

realizácie 07-08/2017.  

     3.3 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Uchádzačom sa 

odporúča obhliadka aj z dôvodu oboznámenia sa s prístupom na stavenisko, hlavne z dôvodu 

dopravy materiálu k jednotlivým stavebným objektom. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu 

zákazky, 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 prostriedkov 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 prílohou tejto požiadavky. 

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. 

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

       uchádzača. 

     6.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je  
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         predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, s uvedením odberateľov, lehôt dodania,    

cien uskutočnených stavebných prác.  

     6.7 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: 30.5.2017 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 : „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ L. Stančeka - zmena“ – 

neotvárať.  
 7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31.5.2017 o 9:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je:  

        Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza – zasadačka VI. poschodie . 

 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

                       

 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, 11.5.2017 

  

 

 

 

 

                       JUDr. Katarína Macháčková 

                                  primátorka mesta 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

           projektová doumentácia+ výkaz výmer             


