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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 

 

 
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. Jozef Kobela 
Telefón :                         0902 916 780 
E-mail :                          jozef.kobela@prievidza.sk                  

 

 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
2.1 Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – zateplenie strechy a rekonštrukcia kotolne“  
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo 
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
2.5 Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka 
2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 € 

 
3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmetom zákazky je zateplenie strešného plášťa a rekonštrukcia kotolne kultúrneho domu 

v Malej Lehôtke. Rekonštrukcia kotolne neuvažuje s výmenou  vykurovacích telies, ani 
s rekonštrukciou rozvodov ÚK. Hlavný zdroj tepla pre vykurovanie objektu budú dva 
stacionárne plynové kondenzačné kotle. Kotle budú v prevedení turbo s odvodom spalín 
a prívodom spaľovacieho vzduchu koaxiálnym potrubím nad strechu objektu. 
 
Ďalšie informácie pre uchádzačov: 

• Strecha v zadaní vo výkaze výmer je demontáž t.j. odstranenie jestvujúcich vrstiev bez 
určenia položky likvidácie nebezpečných odpadov strechy decht na určenú skládku. 
Informácia od verejného obstarávateľa: V streche nebudú demontované jestvujúce strešné 
vrstvy. 

 

• v zadaní vo výkaze výmer je opravou fasády otlčenie omietky bez opätovnej opravy a náteru 
s likvidáciou 200ton 
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Informácia od verejného obstarávateľa: So opätovnou úpravou podkladovej jestvujúcej 
omietky sa nepočíta. 

 

• v zadaní vo výkaze výmer je strešny systém  z montáže dvoch vrstiev asfaltových pasov 
Icopal v projekte jednovrstvový pvc fóliový systém Fatrafol 
Informácia od verejného obstarávateľa: Strešný systém bude zhotovený z dvoch vrstiev 
asfaltových pásov Icopal. 

 

• v zadaní vo výkaze výmer je Bleskozvod Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 485,000 
položka je bm alebo m2  
ďalej Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125E 8ks je potrebná na počet kusov 
8 ma sa ťahať ku kúreniu, kúpeľne, vode, nerezovému komínu zvlášť vodiče? 
Informácia od verejného obstarávateľa: Položka 485 je bm, krabica KO125 je pre 
umiestnenie skúšobnej svorky. Prikladáme opravený rozpočet bleskozvodu. 
Ekvipotenciálne vyrovnanie v objekte stavby nie je riešené v projektovej dokumentácii. MaR 
nie je riešené v projektovej dokumentácii. 

 
Informácia od verejného obstarávateľa ku kúreniu:  
Náhrada za existujúce plynové kotle sú navrhnuté 2x plynové kotle stacionárne Buderus 
Logano plus GB 212-40.  
Úpravňu vody použiť chemickú úpravňu vody typ gel Decalux 5 s hlavou VT 1000. 
MaR nie je súčasťou projektovej dokumentácie. 
Namiesto navrhovanej kotlovej zostavy Ivar je možné použiť obehové čerpadlo Gdunfos 
UPS 32-55 180, trojcestný zmiešavací ventil / klapku/ ESBE MIX 3F 32 DN32 s pohonom 
ESBE. 
 
Pre časť M21 - 155 Elektromontáže Bleskozvod žiadame naceniť samostatný výkaz výmer 
s označením Výkaz výmer bleskozvod II.  

 
 
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. Jozef Kobela, tel.: 
0902 916 780, email: jozef.kobela@prievidza.sk. 

 
3.3  Dodanie predmetu zákazky : 

- Termín začatia diela: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska 
- Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 45 dní od prevzatia staveniska  

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. 
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6. Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 
       bodu 8.1 tejto požiadavky). 
6.2 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou tejto požiadavky - projektovej dokumentácie. 
6.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky). 
6.4 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho na činnosť 
      Pozemné stavby . 
6.5 Zoznam uskutočnených referenčných projektov rovnakého alebo obdobného charakteru, ako 
      je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, t.j. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 s 
      uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien. 
6.6 Cestné 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.). 
6.7 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom 
      uchádzača. 
 
7. Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 17.7.2018 do 13,00hod. 
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 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. Navrhnutá cena za dielo zahŕňa 
      všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo 
      užívania schopné.  

          

Dátum:  9.7.2018 
 

 

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 

 
Prílohy: návrh zmluvy o dielo 

   projektová dokumentácia 
   výkaz výmer 

   


