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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 Martinová 

      Telefón :                         046/5179619 

      E-mail :                          martina.martinova@prievidza.sk                 

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov“ – vypracovanie 

projektovej dokumentácie 

      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 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného 

povolenia s podrobnosťou realizačného projektu spojenej s výkonom autorského dozoru 

rekonštrukcie strešného plášťa na ZŠ Ul. Energetikov v Prievidzi . Požadujeme riešiť: 

       - projekt rekonštrukcie strechy spolu s výkazom výmer, rozpočet rozdelený po jednotlivých 

strechách 

       - návrh skladby strešného plášťa bude určený na základe stavu zisteného sondami – 

povlaková krytina tvorená z fólie 

       - tepelnotechnické posúdenie stavby 

       - statické posúdenie stavby 

       - odvodnenie strešného plášťa 

       - odvetranie stavby 

       - všetky klampiarske prvky, ktoré sa nachádzajú na streche 

       - bleskozvod 

       - vedenie telekomunikačných a internetových káblov – nefunkčné káble sa odstránia 

       - výlezy na strechu a rebríky 

       - opravu komínov 
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      Projekt pre realizáciu stavby  

      Rozsah: 

      - sprievodná správa 

      - súhrnná technická správa 

      - situácia širších vzťahov 

      - celková situácia stavby 

      - statické posúdenie stavby 

      - tepelnotechnické posúdenie stavby 

      - dokumentácia stavebných a inžinierskych objektov 

      - celkové náklady stavby 

 

     Návrh riešenia spracovať v súlade : 

- so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

- s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA   

- s platnými normami STN, EN, ON, TP 

      

      Súčasťou spracovania cenovej ponuky bude: 

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

pre daný stupeň projektovej dokumentácie 

      - realizácia jednej sondy na každej streche za účelom zistenia skladby strešného plášťa – 

následne sa zrealizuje uvedenie do pôvodného stavu, t.j. spätne sa zabezpečí strecha proti 

pretekaniu 

      - projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu spojenej 

s výkonom autorského dozoru 

      - položkový rozpočet a zadanie s výkazom výmer s podrobnosťou projektu pre realizáciu 

stavby 

      - výkon autorského dozoru 

      

      Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafickú a textovú) požadujeme dodať: 

-  v písomnej (tlačenej) forme v 6-tich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a 

rozpočet v dvoch  vyhotoveniach 

-  v elektronickej forme 2x na CD nosiči 

      

          Autorský dozor bude dodávateľ vykonávať 1x  v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy 

objednávateľa. 
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  3.2 Dodanie predmetu zákazky :     

       Začiatok plnenia predmetu zákazky: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy   

       Ukončenie a odovzdanie projektovej dokumentácie : najneskôr do 75 dní od začatia 

vykonávania prác 

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

ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi 

   

    3.3 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania zákazky tak, aby si sami overili 

a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem, dostanú informácie na telefónnom  čísle, alebo priamo 

u zodpovednej osoby: Ing. Martina Martinová, tel.: 046/5179619, email: 

martina.martinova@prievidza.sk . 

       

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 (A1, A2, I1) 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 .     

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 30.4.2019 do 13,00hod. 

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

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  
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 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 Martinová 

Dátum:  17.4.2019 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: návrh zmluvy o dielo 

              situačný náčrt 

              fotodokumentácia 


