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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

  
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 : „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ Prievidza Ul. enegretikov – 

projektová dokumentácia + autorský dozor.“            
      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    

3.1 Opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – projekt pre 

realizáciu stavby spojený s výkonom autorského dozoru „Rekonštrukcia cvičebného priestoru“ 

v Základnej školy v Prievidzi, Ul. energetikov.    

Jedná sa o rekonštrukciu dvoch telocviční rozmerov cca 24 m x 15 m. V súčasnosti majú 

v telocvičniach položenú drevenú podlahu.  K dispozícii nie je pôvodná projektová dokumentácie. 

Pre potrebu vypracovania projektovej dokumentácie je nutné vykonať zameranie skutkového 

stavu.  

Predmetom realizačného projektu je demontáž s likvidáciou existujúcich podkladových vrstiev 

a navrhnutie nových vrstiev nasledovne: 

1. Telocvičňa – vyčistenie a príprava podkladu, zhotovenie roštu s odpružením a polyuretánovej  

                      podlahy CONIPUR HG podľa DIN 18 032, príp. STN EN 14 904, maľovanie  

                      čiar pre basketbal, bedminton, volejbal, príp. výšková úprava telovýchovného  

                      náradia s dodaním revíznej správy. Telocvičňa je prioritne určená pre  

                      vyučovanie športovej prípravy futbalu.      
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2. Telocvičňa – vyčistenie a príprava podkladu, zhotovenie roštu s odpružením a veľkoplošným  

                      parketovým systémom s parozábranou podľa STN EN 14 904, maľovanie čiar  

                      pre basketbal, bedminton, volejbal, príp. výšková úprava telovýchovného  

                      náradia s dodaním revíznej správy    

V rámci projektovej dokumentácie musia byť zadefinované požadované vlastnosti 

navrhovaných podlahových systémov, ktoré budú predmetom realizácie. Navrhnuté 

podlahové systémy musia mať vydané okrem certifikátov športových federácií aj Vyhlásenia 

o parametroch podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 v znení neskorších predpisov 

a podľa EN 14904:2006 – Povrchy pre športové areály.       

 

Spracovaná projektová dokumentácia bude v súlade so špecifikáciami posledných vydaní 

slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, technicko-

kvalitatívnych podmienok (TKP) a všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb.     

  

Projektant je povinný pred začatím projektových prác si zabezpečiť vykonanie sond 

existujúcich skladieb podláh v telocvičniach, aby správne mohol navrhnúť nové riešenie. Za 

ich rozsah a počet zodpovedá projektant.     

 

Súčasťou vypracovania PD je aj: 

- zabezpečenie zamerania existujúceho stavu telocviční         

- vykonanie sond existujúcich skladieb podláh telocviční 

        

Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafickú a textovú časť) požadujeme odovzdať: 

- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach 

- výkaz výmer a rozpočet v dvoch vyhotoveniach    

- v elektronickej forme na CD nosiči 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe 

poskytnutých finančných prostriedkov na rozvoj telesnej a športovej výchovy (OU-TN-OS2-

2017/036891-003 zo dňa 05.12.2017)a z prostriedkov verejného obstarávateľa.  Zhotoviteľ 

pri spracovaní projektovej dokumentácie je povinný rešpektovať podmienky pridelenia 

uvedenej dotácie. 

 

        3.2  Dodanie predmetu zákazky :  

  začiatok vykonávania projektových prác: najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy  

  termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 40 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 Čas výkonu autorského dozoru: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do 

dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi 
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3.3 Pre spracovanie projektovej dokumentácie sa uchádzačom odporúča vykonať obhliadku 

miesta uskutočnenia prác individuálne  za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým 

stavom tohto územia, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú 

ponuku.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na 

ťarchu uchádzača. Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu verejného 

obstarávateľa Mgr. Mrázovú – ref. výstavby - č. t. 046/5179 610, 0904 752 681. 

  

 

4.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     4.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

 

5.  V prípade vyhodnotenia ponúk úspešný uchádzač predloží : 
5.1  Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

5.2 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zák. č.138/1992 

Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom pečiatky a podpisom 

odborne spôsobilej osoby. 

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

       uchádzača. 

     5.4 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.).  

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

           a jeho kontaktu. 

 

 

6.  Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet 

obstarávania. Cenu požadujeme uviesť aj v členení: samostatne cena za projektovú 

dokumentáciu + cena za autorský dozor. Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH .     

   

              

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 19.4.2018 do 12,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka požadujeme zaslať elektronicky na adresu: 

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  
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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 v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

 

 

Za opis predmetu obstarávania : Mgr. Edita Mrázová 

Dátum:  12.4.2018 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

              


