
MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 Pr iev idza 1 

Požiadavka 
na predloženie cenovej ponuky 

na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Mesto Prievidza 
IČO: 318 442 
Sídlo: Námestie slobody 14 

971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Rešetová, 
Telefón: 046/5179713 
E- mail : lucia.resetova(a>prievidza.sk; 
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Lenka Zajacová 
Telefón : 046/5179611,09011 407891 
E-mail: lenka.zajacova@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
2.1 Názov zákazky : „Ostrovček na Ul. K . Nováckeho" 
2.2 Miesto dodania: Ul. Nováckeho, Prievidza 
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo 
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

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

inžinierskej činnosti a realizácia ochranného ostrovčeka a súvisiacich úprav na komunikácií 
a chodníkoch na Ul. K. Nováckeho v Prievidzi. 
V strede komunikácie v mieste priechodu pre chodcov budú dva stredové ostrovčeky, ktoré 
budú vytvorené z plastových obrubníkov. Pred vstupom na priechod pre chodcov bude 
chodník bezbariérovo upravený. 

Predmet a rozsah zákazky: 
> 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 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 odkonzultovaný a odsúhlasený Mestským úradom Prievidza, oddelenie 
výstavby a životného prostredia. 

> Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť stavby, t . j . príslušné povolenia na stavbu. 
Inžinierska činnosť zahŕňa činnosť súvisiacu s vybavením príslušného povolenia na 
stavbu so zabezpečením vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov, organizácií. 

^ Zrealizuje predmet zmluvy 

> Projekt dočasného dopravného značenia, odsúhlasenia ODI vrátane všetkých povolení, 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 Pr iev idza 1 

správnych poplatkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. 
V prípade, že v rámci zabezpečovania vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych 
sietí bude stanovená podmienka správcu siete, zhotoviteľ je povinný j u rešpektovať 
a zohľadniť pri realizácii. 

Zameranie stavby - zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do 
katastra nehnuteľností. 
Odovzdanie dokladov, certifikátov a prevádzkového poriadku k ukončeným stavbám 

Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafickú a textovú časť) požadujeme odovzdať: 
- v písomnej (tlačenej) forme 3 sady projektovej dokumentácie stavby z toho 1 sada overená 

stavebným úradom a 2 x originál právoplatného povolenia na stavbu najneskôr do dňa 
odovzdania staveniska objednávateľ 
výkaz výmer a rozpočet v dvoch vyhotoveniach 

- v elektronickej forme na CD nosiči 

3.2 Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa odporúča, aby záujemcovia vykonali 
obhliadku miesta prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie pre spracovanie 
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu 
uchádzača. Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Ing. Lenka Zajacová - referent 
výstavby - č.t. 046/5179611,09011 407891. 

1.3 Dodanie predmetu zákazky : 
Termín začatia vykonania diela: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
Termín odovzdania projektovej dokumentácie: najneskôr do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy 
Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

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. 
5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

6. Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača s návrhom na plnenie kritérií. Cena 

požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH. Cena bude obsahovať cenu za projektovú 
dokumentáciu + inžiniersku činnosť + realizáciu stavby, a budú v nej zahrnuté všetky 
náklady na správne poplatky a kolky. 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky). 
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MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad , 

Námest ie s l o b o d y č.14, 971 01 Pr iev idza 1 

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. 

6.3 Zoznam Uskutočnených referenčných projektov rovnakého alebo obdobného charakteru, ako 
je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, t .j . 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 s 
uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien. 

6.4 Cestné 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.). 
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7. Lehota ná predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 20.6.2017 do 13,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuky môžu byť zaslané elektronicky na adresu: 

lucia.resetova@prievidza.sk, resp. doručené do podateľne verejného obstarávateľa na adrese 
uvedenej v bode 1. 

v 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
8.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite 

zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí 
na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie 
ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 
Situácia navrhovanej stavby - orientačný výkres a inžinierske siete 
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