
          MESTO PRIEVIDZA 
                       
               Mestský úrad,  
              
               Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1                IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44                           IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

  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. Martin Hammer   

      Telefón :                         046/5179611 

      E-mail :                          martin.hammer@prievidza.sk                   

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza“.            

      2.2 Miesto dodania: Športová ulica, 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: 36 516,64 € bez DPH 

                           

 3.  Opis predmetu zákazky a termín dodania :    
3.1 Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s opravou chodníka na Športovej ulici 

v časti pred MŠ v Prievidzi. 

Rozsah prác: 

- Odstránenie asfaltového, betónového krytu. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného 

odpadu. Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu požadovanú pre pokládku 

hutnených asfaltových zmesí a bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodržanie 

jednotlivých hrúbok nových  konštrukčných vrstiev, priečneho a pozdĺžneho sklonu, 

pozdĺžnej rovinatosti, pevné a rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie 

dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou. 

- Pri čistení frézovaného povrchu zametaním sa musia rešpektovať požiadavky 

neznečisťovania životného prostredia, obmedzenie prašnosti odsávaním, kropením a ručné 

dočistenie, hlavne pri pracovných pozdĺžnych a priečnych spojoch. Podklad musí byt 

suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. 

- Odstránenie buriny z chodníkov chemickým postrekom. 
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- Vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií (výtlky, trhliny) po vyfrézovaní. 

- Výšková úprava šupátok, prípadne poklopov. 

- Vybúranie ryhy pre nábehové obrubníky, osadenie nábehových obrubníkov do betónového 

lôžka. 

-  Pre zhotovenie a skúšanie zhutnených asfaltových vrstiev zo stavebných zmesí platí STN          

EN 13108-1 (STN 73 6121). Asfaltová zmes sa kladie na zhutnenú podkladovú vrstvu  

alebo na povrch starej vozovky (nerovnosti nesmú byť väčšie ako 20 mm, väčšie 

nerovnosti sa musia vyrovnať frézovaním alebo zhotovením vyrovnávacej vrstvy), 

podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo 

škárami. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenia 

asfaltových vrstiev s hydraulicky stmelenými podkladovými vrstvami sa vykoná vždy 

spojovací postrek podľa STN 73 6129 - postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-

0,7 kg/m2. Asfaltové zmesi na zhotovenie asfaltových vrstiev sa nesmú klásť za dažďa a 

ani keď je na podkladovej vrstve súvislý vodný film, sneh alebo zvyšky ľadu. Obrusná 

vrstva sa môže položiť len na suchý povrch ložnej vrstvy, pričom teplota vzduchu nesmie 

byť nižšia ako +10°C. Pozdĺžne a priečne pracovné spoje na jednotlivých vrstvách sa 

vystriedajú s presahom najmenej 200 mm. Postup zhutňovania je nutné prispôsobiť 

rozsahu stavebných prác, druhu pozemnej komunikácie, počasiu, ročnému obdobiu a 

miestnym pomerom. Požadovanú mieru zhutnenia dodržať v zmysle príslušnej STN EN. 

- Pokládka novej živičnej vrstvy z asfaltového betónu  AC 11 O hr. 40 mm + vyrovnávacia 

vrstva z asfaltového betónu AC 11 O hr. od 20 do 40 mm.  

- Úprava škár asfaltovou zálievkou. 

- Úprava pláne, rozprestrenie ornice a založenie trávnika. 

- Oprava chodníka musí rešpektovať jestvujúcu niveletu cesty a priľahlé plochy (vjazdy k 

priľahlým pozemkom, nehnuteľnostiam, napojeniam na existujúce miestne a účelové 

komunikácie). 

- V záujmovom území stavby sú trasované inžinierske siete, náklady spojené s vytýčením 

inžinierskych sietí zahrnúť do ceny diela. 

- Náklady na nutné výstrahy, zábrany, obchádzky-presmerovanie verejnej premávky, dodanie 

a osadenie dopravného značenia v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 

Zb. v platnom znení musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.  

   Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie po ukončení plnenia. 

- Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, 

atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, 

doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD 

s fotodokumentáciou vykonávania diela. 
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- V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ uviesť kontaktné údaje na osobu, 

ktorá bude zodpovedná za organizáciu,  zabezpečenie prác na ceste a prenosné 

dopravné značenie na stavenisku (titul, meno a priezvisko pracovníka, adresa 

pracoviska, číslo telefónu). 

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky a vo výkaze 

výmer konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní oceniť ekvivalent. Uchádzač na túto skutočnosť upozorní obstarávateľa.  

3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

 Termín prevzatia staveniska : do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

 Termín začatia vykonávania stavebných prác: do 3 dní od termínu prevzatia staveniska 

           Termín ukončenia  a odovzdania diela: do 30 dní od prevzatia staveniska 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať podľa vecného a časového 

harmonogramu prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

 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. Martin Hammer  – 

referent výstavby - č. t. 046/5179 611. 

       

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 s otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 

6.4  Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky.   

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

uchádzača.     

6.6 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných 

prác a kontaktom na zodpovednú osobu za účelom overenia si uvedených skutočností. 
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6.7 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.).  

6.8 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. 

6.9 Kontaktné údaje na osobu, ktorá bude zodpovedná za organizáciu, zabezpečenie prác na ceste 

a prenosné dopravné značenie na stavenisku (titul, meno a priezvisko pracovníka, adresa 

pracoviska, číslo telefónu). 

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 23.09.2020 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: iveta.krajcikova@prievidza.sk ; alebo 

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

7.3 Ponuky, môžu byť  predložené emailom, alebo v listinnej podobe. Ponuky v listinnej podobe     

      musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : „Oprava chodníka na Športovej 

ulici pri MŠ v meste Prievidza“ –   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. Martin Hammer 

 

V Prievidzi, 07.09.2020 

   

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

Príloha: výkaz výmer  

              situácia predmetného chodníka             

              návrh zmluvy o dielo 
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