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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: Ing. Martin Hammer 

      Telefón :                         046/5179611, 0911 407 891 

      E-mail :                          martin.hammer@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov 

v Prievidzi“ 

      2.2 Miesto dodania:  územie mesta Prievidza 

      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 Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru v rozsahu potrebnom pre realizáciu diela – 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi, v zmysle projektovej 

dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DAV-PROJEKT, Vladislav Chlpek, Moyzesova 

1054/1, 972 01 Bojnice a v súlade s vydanými ohláseniami na uvedený predmet 

rekonštrukčných prác. Rozsah ulíc určených pre rekonštrukcie miestnych komunikácií 

a chodníkov v meste Prievidza je uvedený v prílohe č. 2. 

 

Požadovaný rozsah výkonu stavebného dozoru: 

- Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom aj v stavebnom denníku 

zhotoviteľa 

- Starostlivosť o doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia 

dokumentácie dokončených častí diela 

- Odsúhlasenie prípadných dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady diela, 

nepredlžujú lehotu realizácie a nezhoršujú parametre stavby, ostatné dodatky a zmeny 

projektu predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi 

- Bezodkladné písomné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach 

- Kontrola vecnej a časovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad 

s podmienkami zmlúv, súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou, položkovým 

rozpočtom zhotoviteľa stavby, harmonogramom prác, príslušnými všeobecnými záväznými 
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predpismi STN a EN a ich predkladanie na likvidáciu objednávateľovi (potvrdenie mesačne 

vykonaných prác v zisťovacom protokole) 

- Kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe prác zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady na dodatočné 

odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce 

boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ diela, 

- Spolupráca so spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní 

súladu realizovaných prác s projektom, 

Spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad 

projektu, 

- Sledovanie a kontrola predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a samotných prác, 

kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predkladania dokladov, ktoré preukazujú ich kvalitu (atesty, 

certifikáty, protokoly a pod.), 

- Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia denníka v súlade s podmienkami uzavretej zmluvy a 

platných noriem. Vykonávanie zápisov do stavebného denníka, Kontrola postupu prác podľa 

časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa diela a informovanie mandanta na 

nedodržanie termínov, 

- Kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného stanoviska 

mandantovi k prípadným naviac prácam zvyšujúcim cenu diela, 

- Organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne v dvojtýždňových intervaloch a podľa 

potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, 

- Uskutočňuje a vedie podrobnú fotodokumentáciu z priebehu realizácie stavby, táto bude súčasťou 

dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozora a po ukončení diela 

odovzdať mandantovi túto dokumentáciu na CD nosiči 

- Okamžitá spolupráca so zhotoviteľom diela pri realizácii opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie 

škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 

- Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a k 

odovzdaniu a prevzatiu diela- stavby alebo jej časti pri preberacom konaní, 

- Kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, 

Kontrola vypratania staveniska, 

- Ostatné činnosti podľa mandátnej zmluvy 

V spolupráci s autorom projektu stavebného diela riešiť technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), 

pričom v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený 

rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby, 

- Predkladanie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmenám projektu, ktoré nezvyšujú 

náklady stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 

- Posúdenie oprávnenosti a účelnosti prípadných naviac prác požadovaných v priebehu realizácie diela 

zhotoviteľom a predloženie odborného stanoviska k týmto prácam naviac mandantovi, 

- Spoluprácu s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná objednávateľom -

stavebného diela, kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr 

zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odsúhlasení predkladanie 

mandantovi 

- Kontrola čerpania nákladov stavby 
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3.2 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. Martin Hammer, tel.: 0911 407 891, 

email: martin.hammer@prievidza.sk. 

 

3.3 Dodanie predmetu zákazky :      
Začatie výkonu činnosti: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela 

Ukončenie výkonu činnosti: dňom ukončenia realizácie stavebných prác v príslušnom kalendárnom 

roku. Práce budú vykonávané v etapách počas rokov 2018 -2019. Etapy budú stanovené v závislosti 

od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza na príslušný kalendárny rok 

pred začatím vykonávania prác v prislušnom roku. Mandatár bude v príšlušnom roku vyzvaný na 

zahájenie stanoveného rozsahu 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 Návrh na plnenie kritérií za celý predmet obstarávania – požadujeme v členení v  € bez DPH 

aj s DPH 

 

7. V prípade vyhodnotenia ponúk úspešný uchádzač predloží: 

 7.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky). 

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

zástupcom uchádzača.  

 7.3 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.  

 7.4 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.). 

 

     

8.  Lehota na predloženie ponúk: 

8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 20.8.2018 do 13,00hod. 

8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť elektronicky na adresu: 

lucia.resetova@prievidza.sk,  

                       

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

9.1 Najnižšia  celková cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 
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10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

10.1 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. 

 

 

 

Dátum:  13.8.2018 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta                                      

na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015 

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

 

 

Príloha: príloha č. 1 - mandátna zmluva - návrh 

              príloha č. 2 – cenová kalkulácia jednotlivých miestnych komunikácií a chodníkov 

     príloha č. 3 – projektová dokumentácia 

 


