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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: Ing. Andrea Nikmonová 

      Telefón :                         046/5179603 

      E-mail :                           andrea.nikmonova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova: 

výkon stavebného dozoru“            
      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Opis zákazky: Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi“ v súlade s platnou legislatívou 

a v rozsahu podľa Návrhu mandátnej zmluvy.  

Projekt „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi“ rieši 

revitalizáciu vnútroblokového priestoru na sídlisku Zapotôčky medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. 

Ondrejova o celkovej rozlohe 12 345 m2. V rámci realizácie dôjde k odstráneniu nezdravých 

alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii 

spevnených plôch (chodníkov), osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového osvetlenia a 

vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Areál vnútrobloku bude rozdelený na 3 zóny – 

oddychovú, centrálnu a športovú.  

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom 

území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenia voľného času všetkým vekovým 

kategóriám s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia v 

meste Prievidza.  

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:  

• zníženie hlučnosti a prašnosti v mieste realizácie projektu,  

• revitalizácia vnútrobloku prostredníctvom posilnenia environmentálneho aspektu, • obnova 

drevín a zelene,  

• zazelenanie urbanizovaného prostredia,  
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• vytvorenie miesta pre regeneráciu, oddych a športové vyžitie pre obyvateľov všetkých 

vekových kategórií,  

• zlepšenie kvality života v meste Prievidza. 

 

Na realizáciu predmetu zmluvy bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok na 

spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku 

č. IROP-Z-302041K425-431-16 zo dňa 07.03.2018 tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR.  

Názov projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 

prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného 

prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku  

Kód projektu v ITMS: NFP302040K425  

Miesto realizácie projektu: Prievidza  

Číslo (kód) výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16  

 

Objektová skladba projektu: 

Sprievodná správa 

Situácia širších vzťahov 

Koordinačná situácia 

SO 01 – Zameranie existujúceho stavu 

SO 02 – Riešenie spevnených plôch 

SO 03 – Krajinno – architektonické úpravy 

SO 04 – Rozpočet 

SO 05 – Ostatné 

 

Požiadavky na uchádzača: 

Uchádzač musí preukázať: 

-  odbornú spôsobilosť vykonávať predmet zákazky (stavebný dozor pozemné stavby alebo 

dopravné stavby) 

- uchádzač musí mať skúsenosti s dozorovaním stavieb financovaných z prostriedkov EÚ 

a štátneho rozpočtu (min. 1 stavba rovnakého alebo obdobného charakteru) 

 

3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

       Začatie výkonu činnosti: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela 

      Ukončenie výkonu činnosti: dňom ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 
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      Termín realizácie diela:  

odovzdanie staveniska: do 5 dní od výzvy objednávateľa  

začatie vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska  

ukončenie a odovzdanie diela: 8 mesiacov od prevzatia staveniska. 

 

3.3 Uchádzač (záujemca) vykoná obhliadku – oboznámenie sa s PD individuálne, za účelom 

riadneho  oboznámenia sa so skutkovým stavom, tak aby bolo z jeho strany možné 

predložiť presne definovanú ponuku. Kontaktná osoba: Ing. Andrea Nikmonová . 

 

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  Návrh mandátnej zmluvy, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača. 

5.3 Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky 

uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením 

cien, miest a lehôt poskytnutých služieb. Uchádzač zoznamom musí preukázať , že má  

skúsenosti s dozorovaním stavieb financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu (min. 

1 stavba rovnakého alebo obdobného charakteru). 

     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.).  

       

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

obstarávania. Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH .     

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 4.7.2018 do 14:00hod. 

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

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  

                     

 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.  
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Za opis predmetu obstarávania :  

Ing. Andrea Nikmonová 

Dátum:  21.6.2018 

   

 

 

 

 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                            primátorka mesta 
 
 

 

 

 

 

PRÍLOHA:  1x Návrh mandátnej zmluvy 

 1x Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. č. 2.4.2-03-5791-2017 

 1x Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy IROP-Z-302041K425-431-16) 

 1x CD (projektová dokumentácia) 
 


