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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: 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.“.            

      2.2 Miesto dodania: Základná škola Ul. energetikov, Prievidza . 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 111 686,04 € bez DPH 

 

                           

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešného plášťa na základnej škole nachádzajúcej sa na 

Ulici energetikov, parcelné číslo C KN 5395, k. ú. Prievidza, mestská časť Kopanice. Potreba 

tejto rekonštrukcie vznikla z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a nedostatočnej tepelnej 

izolácie, čo spôsobilo zatekanie do učební a telocvične ZŠ. 

Základná škola je samostatne stojaci objekt, nepravidelného pôdorysného tvaru, trojpodlažný, 

nepodpivničený, s plochou strechou, napojený na existujúce verejné rozvody inžinierskych sietí. 

Pozemok školy je oplotený a prístupný existujúcou miestnou komunikáciou. 

Samotná rekonštrukcia bude rozdelená na dve fázy realizácie: 

1.  strecha G 

2.  strecha F 

 1. strecha G – zhotovenie novej hydroizolácie strechy: 
Rekonštrukcia strešného plášťa nad telocvičňou ZŠ, tj. strecha G, bude pozostávať: 

 z búracích prác v rozsahu: 

- demontáž vrchného  a bočného oplechovania atiky 
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- demontáž bleskozvodu 

 z aplikácie navrhovaných strešných súvrství: 

- geotextília 300PP – bude oddeľovať existujúcu a navrhovanú hydroizoláciu 

- hydroizolačná fólia TPO hr. 1,2mm – mechanicky kotvená 

 z úpravy a oplechovania atiky: atikové murivo bude z vnútornej strany zateplené 

polystyrénom EPS hr. 50mm a z vrchnej strany spádovou doskou XPS hr. min. 

50mm. Pod oplechovanie atiky sa namontuje OSB doska hr. 15mm. Klampiarske 

prvky sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm poplastovaného. 

 z osadenia ochranných košov na existujúce strešné vpuste 

 z inštalácie novej bleskozvodnej sústavy- nová sústava bude prepojená s jestvujúcou 

bleskozvodnou sústavou na susednom pavilóne 

 

 2. strecha F : 
Rekonštrukcia strešného plášťa nad pavilónom F, tj. strecha F, bude pozostávať: 

 z búracích prác v rozsahu: 

- demontáž vrchného a bočného oplechovania atiky 

- demontáž ukončovacej (prítlačnej) lišty Hl 

- demontáž krycej hlavice odvetrávacieho potrubia 

- demontáž bleskozvodu 

- odstránenie existujúcich asfaltových pásov až na úroveň pórobetónových 

panelov 

- prieraz atikovým murivom Ø140mm 

 zo zaslepenia existujúcich vpustí plastovou zátkou 

 z aplikácie navrhovaných strešných súvrství: 

- parozábrana – hr. 0,15mm 

- vyrovnanie nerovností pomocou Liaporu hr. 10-50mm 

- tepelná izolácia EPS 100 DCD IDEAL hr. 340mm (180+160mm) – vyrovná sa 

s ňou strešná rovina 

- spádové dosky EPS 100 DCD IDEAL hr. 20-235mm 

- hydroizolačná fólia TPO hr. 1,2mm – mechanicky kotvená 

 z úpravy a oplechovania atiky: atikové murivo bude z vnútornej strany zateplené 

polystyrénom EPS hr. 50mm. Z hornej strany bude spádový polystyrén  XPS 

hr.50mm, na ktorý sa namontuje OSB doska hr. 15mm. V nižšej časti atiky je 

navrhnuté jej zvýšenie pomocou dreveného hranolu 150x170mm, ktorý bude do 

atikového muriva kotvený pomocou závitovej tyče na dvojzložkovú chemickú kotvu. 

Klampiarske prvky sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm poplastovaného. 

 z úpravy odvetrávacích hlavíc potrubí, 
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 z osadenia nových vodorovných vpustí, ktoré budú zaústené do vodorovného potrubia 

PVC DN 125 vedeného v tepelnej izolácii strechy. Potrubie bude vedené prierazom 

cez atiku a bude zaústené do excentrického zberného kotlíka dažďového zvodu. 

  z inštalácie bleskozvodu: nová sústava bude prepojená s jestvujúcou bleskozvodnou 

sústavou na susedných pavilónoch, 

 z realizácie elektoinštalácie: na streche je navrhnuté vyhrievanie strešných vpustí 

a odtokového potrubia pod izoláciou strechy. Obvody pre napojenie týchto zariadení 

budú napájané z navrhovanej rozvodnice R-KS, ktorá bude napojená z jestvujúcej 

rozvodnice RFII-I osadenej na chodbe. 

 z realizácie areálovej kanalizácie: dopojenie navrhovaných 3ks dažďových zvodov na 

existujúcu vnútroareálovú jednotnú kanalizáciu. 

 

Podrobná špecifikácia materiálov a rozsah prác sú definované v projektovej dokumentácii 

stavby „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikovˮ vypracovanej spoločnosťou HD 

s.r.o. (august/2019) – príloha č.1. 

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných 

skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v 
zmysle platnej legislatívy.  

Opis min. požiadaviek na zákazku: 

 rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov sa zrealizuje podľa predmetnej 

projektovej dokumentácie, 

 pri realizácii stavby rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrení, resp. stanovísk 

správcov sietí a dotknutých orgánov, organizácii k realizácii stavby – príloha č.2, 

 zhotoviteľ bude dielo vykonávať aj počas prevádzky základnej školy, z toho dôvodu 

je povinný zabezpečiť výkon činností tak, aby neboli ohrození žiaci ani personál 

školy. 

Cena za dielo bude zahŕňať: 

 ocenený výkaz výmer: 

- samostatne pre strechu F 

- samostatne pre strechu G 

 porealizačné zameranie strechy 

 projekt skutočného vyhotovenia 

 realizáciu odtrhovej skúšky kotviacich prvkov (strecha F a G) 

          Pokiaľ je v požiadavke na predloženie cenovej ponuky, v projektovej dokumentácii a vo 

výkaze výmer uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže oceniť ekvivalent. 
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3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

Strecha G: 

Doba dodania rok 2019 

Termín prevzatia staveniska: do 7 dní od výzvy objednávateľa 

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska 

Termín ukončenia a odovzdania diela: max. do 45 dní od prevzatia staveniska, termín 

realizácie október – november, najneskôr do 6.12. 2019 

Strecha F: 

Doba dodania rok 2020 

Termín prevzatia staveniska: do 7 dní od výzvy objednávateľa 

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska 

Termín ukončenia a odovzdania diela: max. do 60 dní od prevzatia staveniska, termín 

realizácie apríl - máj, najneskôr do 30.5. 2020 
  

 3.3Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom  riadneho oboznámenia 

sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť 

presne definovanú ponuku. 

       Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa Ing. Martina Martinová  – 

referent výstavby - č. t. 046/5179 619. 

       

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  prostriedkov verejného obstarávateľa.  

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 

bodu 8.1 tejto požiadavky). 

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

6.3  Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného  stavbyvedúceho v zmysle Zák. č. 

138/1992 Z.z. v platnom znení  

6.4  Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky.   

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

uchádzača.     

6.6 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.).  
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6.7 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. 

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 21.10.2019 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza. 

7.3 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené : 

„Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov “ – neotvárať.  

 

 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. 
         

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk       

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú         

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

    

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martina Martinová 

 

 

V Prievidzi, 1.10.2019 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: projektová dokumentácia + výkaz výmer   

              vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií                         

              návrh zmluvy o dielo 

 


