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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 : Mgr. Edita Mrázová – referent výstavby  

     Telefón : 046/5179610  

     E-mail : edita.mrazova@prievidza.sk 

 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  
2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku“ II. etapa- 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: „Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku“ – II. etapa  v súlade s   

      platnou legislatívou a v rozsahu podľa Návrhu mandátnej zmluvy.  

      Projekt „Rekonštrukcie Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku“ II. etapa rieši dokončenie  

      rekonštrukcie objektu materskej školy po ukončení zmluvného vzťahu s predchádzajúcim  

      zhotoviteľom. Jedná sa o dokončenie rekonštrukcie MŠ pozostávajúcej z 1 ks hospodárskeho   

      pavilónu a 2 ks učebňových pavilónov podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia MŠ   

      v Prievidzi, Ul. J. Matušku“ spracovanej AGS ateliér, s.r.o. Prievidza pod číslom 06/2016  

      a stavebného povolenia.  

      Dokončenie rekonštrukcie pozostáva z: 

- kompletného zateplenia obvodového plášťa „Kontaktným zatepľovacím systémom“ 

s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny troch pavilónov MŠ vrátane odstránenia 

statických porúch obvodového plášťa  

- úpravy odkvapových konštrukcii po celom obvode budov s vytvorením integrovaného 

chodníka pre prepojenie s terasami a nádvorím areálu 

- rekonštrukcie terás učebňových pavilónov A, B 

- vytvorenie bezbariérového prístupu do pavilónov A, B  

- zabezpečenie výkonu odborne spôsobilej osoby 

- zabezpečenie vypracovania energetického certifikátu 
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      Objednávateľ požaduje, aby si zhotoviteľ počas vykonávania stavebných prác zabezpečil v areáli     

      materskej školy zariadenie staveniska, šatne, sociálne zariadenia vrátane mobilného WC (TOI  

      TOI),  nakoľko počas vykonávania prác nebude zhotoviteľ vstupovať do vnútorných priestorov  

      materskej školy.  

      Ďalej je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstupy do jednotlivých pavilónov počas vykonávania  

      prác tak, aby vyhovovali bezpečnostným predpisom, nakoľko práce budú vykonávané počas  

      prevádzky zariadenia.   

      Nakoľko sa stavba nachádza v 1. stupni ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.  

      o ochrane prírody a krajiny, zhotoviteľ je povinný rešpektovať spracované „Posúdenie výskytu  

      chránených druhov živočíchov a návrh opatrení č. CHŽ-40/2016“. Pred začatím stavebných prác,  

      po postavení lešenia je zhotoviteľ povinný ohlásiť odborne spôsobilú osobu k opätovnému  

      vykonaniu kontroly potenciálnych úkrytových a hniezdnych možností chránených druhov.  

      Zhotoviteľ je  povinný si do celkovej ceny započítať 1 x výkon odborne spôsobilej osoby  

      (kontrola po postavení lešenia) + dodávku a osadenie 3 ks búdok typu APUS 3 pre vtáky a 1 ks  

      búdka typu MAXI B pre netopiere.  

      Všetky prípadné ďalšie opatrenia v zmysle bodu 1 posúdenia zistené pri opätovnej kontrole  

       z lešenia odborne spôsobilou osobou budú predmetom samostatnej objednávky objednávateľa  

       zhotoviteľovi.  

       Ďalej po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vypracovanie       

       energetického certifikátu podľa zákona č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.    

 
 

Objektová skladba projektu :  

18 Sz1,2 Výplne otvorov a zateplenie fasády  

18 Sz1,3 Stavebné úpravy a rekonštrukcie  

18 Sz1,4 Spevnené plochy a odkvapový chodník  

  

 

Požiadavky na uchádzača:  
Uchádzač musí preukázať:  

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

  

 

3.2 Dodanie predmetu zákazky :  

      Začatie výkonu činnosti:        dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela   

      Ukončenie výkonu činnosti:   dňom ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania stavby  
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Termín realizácie diela:  

Začatie, odovzdanie staveniska : do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy   

ukončenie a odovzdanie diela: najneskôr do 120 dní od účinnosti zmluvy o dielo  

 

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

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

      definovanú ponuku.   

 

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 s uvedením cien, miest a lehôt poskytnutých služieb.  

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: 10.7.2018 do 15:00hod.  

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

      edita.mrazova@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.  

 
Dátum: 02.07.2018  

                                                                                                                                                                             

                                                                         Ing. Štefan Bača  

                                                                           vedúci odboru 

                                                    územného plánovania, stavebného poriadku 

                                                              výstavby a životného prostredia                                                                            
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PRÍLOHA: 1x návrh mandátnej zmluvy  
                    1x stavebné povolenie   

                    1x posúdenie výskytu chránených živočíchov                                                                                
                    1x návrh zmluvy o dielo 

                

 

 

 

    
 


