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  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@prievidza.sk;  

      Kontaktná osoba pre veci technické: Peter Smaho 

      Telefón :                         046/5179514, 0904 752 663 

      E-mail :                          peter.smaho@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení v materskej škole na 

Športovej ulici“ 

      2.2 Miesto dodania: pavilón A, MŠ na na Športovej ulici 134/36, 971 01 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 úplna rekonštrukcia sociálnych zariadení  v MŠ Športová na prízemí 

a poschodí. Stavebno-inštalačné práce, výmeny elektr. rozvodov, výmena kanalizácie 

a výmena rozvodov vody v stene, výmena všetkých sanitárnych zariadení/WC, umývadlá, 

sprchový kút, batérie,  termostatické ventily, zmiešavacie ventily, urobenie podláh, dlažby, 

výmena obkladov, maľovanie, demontáž starých a montáž nových vykurovacích telies, 

tlakové skúšky, monitoring kanalizácie, revízne elektr. skúšky. Všetky prevedené práce budú 

zaznamenané v denníku.  

 

Rozsah prác je definovaný vo výkaze výmer. 

 

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. 
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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: Peter Smaho 0904 752 663, Miloš Maslo 

0904 752 662. 

 

3.3 Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o dielo, výkaz výmer. 

 

3.4 Dodanie predmetu zákazky :       

   Termín realizácie: 16.8.2017 – 18.9.2017 

       

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. 

6.2 Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí súčasť tejto požiadavky, v členení podľa jednotlivých 

objektov. 

6.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky) - 

kópia.   

     6.5 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: 11.8.2017 do 11,00hod. 

7.2 Mail na ktorý môžu byť doručené elektronické ponuky: lucia.resetova@prievidza.sk 

7.3 Adresa, na ktorú sa môžu ponuky doručiť v listinnej podobe: adresa obstarávateľa uvedená    

v bode 1., musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené: „Rekonštrukcia dvoch 

sociálnych zariadení v materskej škole na Športovej ulici“ 
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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.  

 

 

Dátum:  4.8.2017 

   

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

          primátorka mesta 
 

2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 

        JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky 

 

 

 

 

 

Príloha: výkaz výmer 

             návrh zmluvy o dielo 


