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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 : „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 2“ 

      2.2 Miesto dodania:   

           vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Ul. Tichá, S. Chalúpku 17-23, Ul. Gavloviča 14, 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 vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon 

inžinierskej činnosti a realizácia stavby: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza 

– VVO 2“. 

Predmet zákazky sa nachádza: 

- na parcele č. 66/1 (ostatná plocha) v k.ú. Prievidza – vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Ul. 

Tichá (viď situácia), 

- na parcele č. 90/1 (ostatná plocha) – S. Chalupku 17-23 (viď situácia), 

- na parcele č. 66/1 (ostatná plocha) – Ul. Gavloviča 14 (viď situácia). 

Predmetné plochy sú vo vlastníctve mesta Prievidza. Územie je rovina s minimálnymi 

výškovými rozdielmi. 

Návrh bude riešiť opravu spevnenej plochy z betónovej dlažby – navrhnúť podkladové 

vrstvy,  typ zámkovej dlažby – ekologická dlažba  PREMAC PREMAC SIKO 20, hr. 80 mm. 

Spevnené plochy riešiť tak, aby  sa počas dažďa netvorili kaluže, s odvádzaním zrážkovej 

vody postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy - dlažba vhodná pre malý spád.  

Dláždené plochy budú schopné dlhodobo prepúšťať vodu, budú vysoko zaťažiteľné, 

pochôdzne aj pojazdné.  

Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov osadenými na stojato do lôžka 

z prostého betónu C12/15, v mieste styku novej plochy a jestvujúcej plochy bude 

zrealizovaný zárez a zapustí sa obrubník naležato v úrovni jestvujúcej plochy, okolie 

spevnenej plochy bude upravené a zatrávnené, parkovacie miesta budú vyznačené novým 

vodorovným značením V 10a.  
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Spevnenú plochu navrhovať ako plochu pre osobné motorové vozidlá skupiny 02 

s uvažovaným počtom státi: 

- vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Tichá ulica - 8 miest, 

- Ul. S. Chalupku 17-23 –                                   8 miest, 

- Ul. A.H. Gavloviča 14 -                                    6 miest. 

 

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY 

 Konštrukcia krytu bude nasledovného zloženia: 

 

dlažba PREMAC SIKO 20                             80 mm 

lôžko z drveného kameniva fr. 0 – 8 mm     30 mm    

Štrkodrva ŠD fr. 0 – 63 mm; STN 73 6126     180 mm 

Štrkodrva ŠD fr. 0 – 32 mm; STN 73 6126     180 mm 

Geotextília PP 300           

Spolu nová konštrukcia       470 mm 

 

 

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou 

zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné. 

- pre spracovanie cenovej ponuky požadujeme  riešiť ochranu inžinierskych sietí osadením 

chráničiek bez preložiek, s predpokladom, že  sa nebude meniť krytie sietí – uvažovať pri 

stojisku vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Tichá ulica, Ul. S. Chalupku 17-23 

- prípadné stĺpy verejného osvetlenia zachovať,  ochrániť mechanickou zábranou  

- pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 

90% PS tak, aby modul pružnosti podložia dosiahol min. 45 MPa. 

- únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami.  

- všetok materiál z búrania a  výkopových  prác  bude odvezený na recyklačnú skládku, kde sa riadne 

uloží pre ďalšie spracovanie. Projekt bude riešiť  odvoz prebytočného materiálu na skládku Handlová 

– Hater vzdialenú 21 km od najvzdialenejšieho miesta stavby.  

- parametre jednotlivých parkovacích státí budú navrhnuté podľa STN 73 6056/O1 – veľké 

osobné automobily pre kolmé státie:  2,5/5,3 m 

- výkop v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne 

- pri pracovných postupoch uloženia betónovej zámkovej dlažby a uloženia obrubníkov je 

potrebné postupovať podľa kladačských návodov pre jednotlivé prvky vypracovaných 

výrobcom 

 

Predmet a minimálny rozsah zákazky:  

Zhotoviteľ zabezpečí projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby spôsobilú k účelu 

využitia, ktorá bude vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné STN, EN, 

ON, TP, bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a podľa sadzobníka UNIKA. 

✓ Podkladom bude polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia, ktoré si 

zabezpečí zhotoviteľ a bude v rozsahu postačujúcom na spracovanie projektovej 

dokumentácie a pre realizáciu stavby. Návrh riešenia musí byť pred realizáciou 

odkonzultovaný a odsúhlasený Mestským úradom Prievidza, oddelenie výstavby 

a životného prostredia.  
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✓ Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť stavby, t.j. príslušné povolenia na stavbu. 

Inžinierska činnosť zahŕňa činnosť súvisiacu s vybavením príslušného povolenia na stavbu 

so zabezpečením vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov, organizácií.  

✓ Zrealizuje predmet zmluvy 

✓ Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho 

odsúhlasenia ODI, zabezpečenie všetkých stanovísk a povolení dotknutých orgánov,  

správnych poplatkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Náklady na nutné 

rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za 

dielo.  

✓ V záujmovom území stavby sú trasované inžinierske siete 

✓ V prípade, že v rámci zabezpečovania vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí 

bude stanovená podmienka správcu siete, zhotoviteľ je povinný ju rešpektovať a zohľadniť 

pri realizácii. Rešpektovať rozvody a lampy verejného osvetlenia. V prípadoch kolízií s 

inžinierskymi sieťami, upraviť počet stojísk a rozsah stavebných prác, tak, aby neboli 

nutné ich prípadné preložky, alebo len v minimálnom rozsahu 

✓ Zameranie stavby – zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do katastra 

nehnuteľností. 

✓ Odovzdanie dokladov, certifikátov a prevádzkového poriadku k ukončeným stavbám 

✓ Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, 

atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, 

doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD 

s fotodokumentáciou vykonávania diela, 2x porealizačné zameranie skutočného stavu, 2x 

geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností, 1x projektovú dokumentáciu 

skutočného vykonania diela, prevádzkový poriadok  a všetky prípadné ďalšie doklady, 

nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať zameranie vykonávaného diela 

objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN č. 30/95. 

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

- v písomnej (tlačenej) forme 3 sady projektovej dokumentácie stavby z toho 1 sada overená 

stavebným úradom a 2 x originál právoplatného povolenia na stavbu najneskôr do dňa 

odovzdania staveniska objednávateľom, v elektronickej forme na CD nosiči. 

 

3.2 Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom riadneho 

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

predložiť presne definovanú ponuku.  

Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa: Ing. Martin Hammer, 

tel.: 0911 407 891, email: martin.hammer@prievidza.sk. 

 

3.3 Dodanie predmetu zákazky :      

  Termín začatia vykonania diela: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.  

 Termín odovzdania projektovej dokumentácie: najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti            

tejto zmluvy 

 Termín ukončenia a odovzdania diela: do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,    

najneskôr do 30.10 2018 
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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 - návrh ceny za celý predmet obstarávania (projektovú 

dokumentáciu +  IČ + realizácia stavby) 

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

     6.3 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.).  

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

uchádzača. 

6.5 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta a stavbyvedúceho  

v zmysle Zák. č. 138/1992  Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym 

otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby  

6.6 Zoznam referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru s uvedením realizovaných 

práca  názvu investora a jeho kontaktu. 

 

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 29.3.2018 do 11,00hod. 

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:  

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 : Ing. Martin Hammer 

Dátum:  21.3.2018 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

          primátorka mesta 

 

Príloha: návrh zmluvy o dielo 

             situácia navrhovanej stavby – orietačný nákres a inžinierske siete 
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