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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. Martina Kováčiková 

      Telefón :                         046/5179605 

      E-mail :                          martina.kovacikova@prievidza.sk                 

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka -  výmena vnútorných 

a vonkajších rozvodov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie s výkonom autorského 

dozoru 

      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7. 

                     

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Materská škola je situovaná na Ulici M. Mišíka 251/12, parcela C KN 2068 k.ú. Prievidza. 

Pozostáva z troch objektov, a to SO 01 Pavilón A1, SO 02 Pavilón A2 a SO 03 Hospodársky 

pavilón. 
 

 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného 

povolenia s podrobnosťou realizačného projektu spojenej s výkonom autorského dozoru stavby 

počas jej realizácie.  

3.1. Projektová dokumentácia bude obsahovať : 

3.1.1 Architektonicko – stavebné riešenie  

- stavebné úpravy vyvolané výmenou rozvodov ZTI, vykurovania, elektroinštalácie 

a vzduchotechniky,  

- stavebné úpravy požadované objednávateľom, napr. domurovanie otvorov; 

kompletná výmena nášľapnej vrstvy vo vnútorných priestoroch vrátane soklov; 

celoplošné odstránenie starých a nanesenie nových omietok; výmena oceľových 

zárubní; odstránenie murovaného sprchovacieho kúta; odstránenie prebytočného 

priestoru stúpačky; zníženie priečky medzi priestorom WC detí a umyvárňou detí; 
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kapotáž rozvodov bez obmedzenia otvorov; výmena krytov na radiátoroch; sieťky 

proti hmyzu v triedach; kovové mreže na oknách kuchyne; SO 03 Hospodársky 

pavilón – výmena obkladov v kuchyni a v skladoch, atď., 

3.1.2 Zdravotechnika  

- kompletná výmena vnútorných rozvodov vody, kompletná výmena vnútorných 

a vonkajších rozvodov kanalizácie,  

- odstránenie viditeľných pôvodných rozvodov, 

- výmena, doplnenie a odstránenie zariaďovacích predmetov v hospodárskej budove, 

3.1.3 Vykurovanie  

- kompletná výmena vnútorných a vonkajších rozvodov, výmena vykurovacích 

telies (termostatické ventily a hlavice), návrh čerpadla vo výmenníkovej stanici 

s frekvenčným meničom, 

- inštalácia technológie odpočtu a regulácie (diaľkové odpočty), 

- meranie a regulácia celého systému (výmenníková stanica, čerpadlá, ventily, 

radiace jednotky) - celkové vyregulovanie vnútorných rozvodov vrátane 

výmenníkovej stanice, 

3.1.4 Vzduchotechnika  

- návrh digestora a odsávača pár do steny, 

- výmena pôvodných vnútorných a vonkajších mriežok (odťahových), 

- návrh odťahového ventilátora, 

3.1.5 Elektroinštalácia  

- prispôsobiť elektrické prenosné zariadenia (el. kotly, el. rúry, el. panvice, ...) novej 

elektroinštalácii + revízia prenosných elektrospotrebičov po ich znovupripojení,  

- doplnenie elektrospotrebičov v hospodárskej budove, 

- doplnenie zásuviek v triedach a v hospodárskej budove - zásuvka na 380V, 

- prehodnotenie navrhnutého ističa v PD (08-2015,02-03/2017) a jeho zosúladenie 

s čerpadlom a technológiami vo výmenníkovej stanici, 

3.1.6 Oplotenie 

- výmena oplotenia vrátane opravy plotových múrikov, 

3.1.7 Položkovitý rozpočet stavby a zadanie stavby s výkazom výmer s podrobnosťou 

projektu pre realizáciu stavby. 
 

3.2. Pre spracovanie projektovej dokumentácie si zhotoviteľ zabezpečí : 

 zameranie existujúceho stavu (polohopis, výškopis) s podrobnosťou a rozsahom 

potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie, 

 vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich 

sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie. 
 

3.3. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná :  

 odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať predmetnú zákazku, 
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 podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA (projekt pre vydanie stavebného povolenia 

s podrobnosťou realizačného projektu),  

 v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

(Stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

 v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na 

výstavbu a s ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne 

predpisy a pod.),  

 v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia MŠ na Ulici 

M. Mišíka, Prievidza (zákazka č. 08-2015, dátum spracovania: august 2015 a 02-

03/2017)“ – príloha č. 1. 

3.4. Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej 

(tlačenej) formy a 2x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch. Výkaz výmer (zadanie) 

a rozpočet stavby bude odovzdaný objednávateľovi 2x v písomnej (tlačenej) formy a 2x 

v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch.    

3.5. Pre spracovanie projektovej dokumentácie sa odporúča vykonať obhliadku miesta 

predmetnej zákazky tak, aby si uchádzači sami overili a získali potrebné informácie, ktoré 

budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača.     

       Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky : Ing. Martina   

       Kováčiková, telefón : 046 /5179 605, e-mail: martina.kovacikova@prievidza.sk  

3.6. Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým: 

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

 kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou,  

 poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti 

výstavby, 

 posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej 

projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších 

podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na 

konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením, 

 vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah 

stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,  

 účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby (kontrolný deň 1x v týždni), 

 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, 

 na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

 v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami 

vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 
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 v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

v projektovej dokumentácii, tak navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane 

komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom 

výmer pokiaľ sa nejedná o naviac práce. Ak zistené skutočnosti nemohol zhotoviteľ 

predvídať alebo nemal dostatočné podklady v takom prípade sa jedná o naviac práce. 

 v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, 

autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom 

podľa zložitosti riešenia, 

 na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

 zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám. 

 

  3.2 Dodanie predmetu zákazky :     

       Začiatok vykonávania projektových prác: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

  Ukončenie a odovzdanie projektových prác: do 70 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

       Čas výkonu autorského dozoru: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do  

dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.   

       

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 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zák. 

č.138/1992 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s originálnym otlačkom pečiatky a 

podpisom odborne spôsobilej osoby. 

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

       uchádzača. 

     5.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač 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.).  

 5.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

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

obstarávania. Cenu požadujeme uviesť ako cenovú kalkuláciu projektových prác. Cenu 

požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH .     
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7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 28.5.2019 do 13,00hod. 

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

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  

 

 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

                       

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 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. Martina Kováčiková 

Dátum:  16.5.2019 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 
Prílohy:   Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza (zákazka č. 08-2015, dátum spracovania: august 2015 a 02-

03/2017)  

 Návrh zmluvy o dielo 
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