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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: Ing. Lucia Rešetová,  

      Telefón :                        046/5179713 

      E- mail  :                        lucia.resetova@prievidza.sk;  

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Andrea Nikmonová 

      Telefón :                         046/5179603, 0904 752 685 

      E-mail :                          andrea.nikmonova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky :         „Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby 

mestského úradu“ 

      2.2 Miesto dodania: Námestie slobody 12,  Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV: 45213150-9 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    

 3.1 Predmetom zákazky je prístavba vonkajšieho výťahu a rekonštrukcia vnútorných priestorov 

bývalého objektu Slovenskej sporiteľne, ktorá bude po rekonštrukcii využívaná pre potreby 

mestského úradu. Navrhované stavebné riešenie rekonštrukcie objektu spočíva: 

 I. podzemné podlažie - realizácia výkopu základovej jamy pre výťah, základových 

konštrukcií pre výťah, priehlbne výťahovej šachty. 

 

 I. nadzemné podlažie - budú realizované stavebné úpravy súvisiace s výstavbou samotného 

výťahu v rozsahu riešenia nového prekrytia vstupu, osadenie nových vstupných dverí, 

oceľovej mreže pred vstupné dvere, posun vzduchotechnickej clony, úprava vonkajšej dlažby 

a časti vnútorných podláh. 

 

 II. nadzemné podlažie - budú realizované nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s 

prepojením navrhovaného vonkajšieho výťahu s interiérom objektu (prepojenie s 

miestnosťou 2.02 - vybúranie otvoru v obvodovej stene, domurovanie otvoru v obvodovej 

stene, osadenie prekladov, búranie podlahy, realizácie novej podlahy, dokončovacie práce). 

Dispozičná zmena priestorov vytvorením nových deliacich sádrokartónových priečok, 

búranie existujúcich priečok, nášľapných vrstiev podláh, vytvorenie sociálneho zariadenie 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie miestnosť 2.12, riešenie 
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elektroinštalácie (zásuvkové a svetelné obvody). Existujúci kazetový podhľad na celom 

tomto podlaží bude demontovaný a následne po realizácií rozvodov NN dôjde k jeho spätnej 

montáži, okrem miestností 2.02, 2.03, 2.15, kde sa zrealizuje nový kazetový podhľad. 

 

 III. nadzemné podlažie - budú realizované nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s 

prepojením navrhovaného vonkajšieho výťahu s interiérom objektu (prepojenie s 

miestnosťou 3.02 - vybúranie otvoru v obvodovej stene, domurovanie otvoru v obvodovej 

stene, osadenie prekladov, búranie podlahy, realizácie novej podlahy, dokončovacie práce). 

Realizácia novej sádrokartónovej priečky medzi miestnosťami 3.02 a 3.04, nový kazetový 

podhľad v miestnostiach 3.02, 3.04, elektroinštalácia, vyspravenie poškodených omietok, 

maľovanie všetkých vnútorných stien. 

 

 IV. nadzemné podlažie – vyspravenie poškodených častí omietok, maľovanie všetkých 

vnútorných stien.  

 

Exteriérový výťah je navrhnutý pre 10 osôb, nosnosť 800 kg, s menovitou rýchlosťou 1,00 

m/s, s tromi stanicami, neprechodný. 

Výťahová šachta bude mať železobetónovú priehlbeň. Nadzemná časť výťahovej šachty je 

riešená ako oceľový skelet, ktorého bočné steny budú opláštené sendvičovou konštrukciou 

hr. max. 200 mm. Z interiérovej strany bude stena opláštená sádrokartónom a z vonkajšej 

strany fasádnymi doskami na báze vysokotlakého laminátu. 

Čelná stena bude z presklených lepených tabúľ, ktoré budú bezrámovo kotvené na nosnú 

konštrukciu rampy. Pred samotnou realizáciou výťahu je nutné predložiť na odsúhlasenie 

architektke mesta návrh rastrovania (kladačský výkres) vonkajšieho obkladu. 

 

Všetky práce v exteriéri a interiéri musia byť realizované tak, aby nebola obmedzená ani 

nijakým iným spôsobom narušená prevádzka banky Slovenskej sporiteľne a.s. na I. 

nadzemnom podlaží riešeného objektu počas jej úradných hodín. Zároveň nemôžu byť 

prácami ohrození ani obmedzení klienti navštevujúci prevádzku banky. 

 

Ďalej požadujeme, aby pri realizácií vonkajšieho výťahu: 

  bolo zabezpečené stavenisko proti vstupu cudzích nepovolených osôb, nakoľko práce budú 

vykonávané na verejnom priestranstve, ktoré je súčasťou námestia. 

 bol prístupný bez obmedzenia existujúci bezbariérový vstup do susedného objektu Mestského 

úradu počas úradných hodín úradu.  

Zhotoviteľ pri realizácií diela zohľadní aj požiadavky správcov inžinierskych sietí: Slovak 

Telekom, a.s., SSE – Distribúcia, a.s. 

 

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

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky, z dôvodu 

oboznámenia sa s prístupom na stavenisko ako aj z dôvodu realizácie časti stavebných prác 

na verejnom priestranstve – námestí a za plnej prevádzky banky na I. nadzemnom podlaží 
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riešeného objektu. 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. Andrea Nikmonová, tel.: 0904 752685, email: 

andrea.nikmonova@prievidza.sk. 

 

 

3.3 Dodanie predmetu zákazky :      

  Termín odovzdania staveniska: do 5 dní od výzvy objednávateľa 

 Termín začatia vykonávania prác: do 5 dní od odovzdania staveniska 

 Termín ukončenia a odovzdania diela: max. do 60 dní od začatia vykonávania prác 
       

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, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

 6.2 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou tejto požiadavky – projektovej dokumentácie.  

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 na činnosť 

pozemné stavby .  

6.5 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. 

     6.6 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.).  

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

uchádzača. 

  

     

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 17.8.2017 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. 

                       

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
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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. Andrea Nikmonová 

Dátum:  07.08.2017 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

 projektová dokumentácia + výkaz výmer 


