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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 Pešej zóny na Ul. K. Novackého (pred COOP Jednota 

a zdravotným strediskom)“ – 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 pre 

rekonštrukciu časti A (pred COOP Jednota) a časti B (pred zdravotným strediskom) Pešej zóny 

nachádzajúcej sa na Ulici K. Novackého, parcelné číslo C KN 5345/1, C KN 5346/6, C KN 

5347/1, k.ú. Prievidza. 

Pri spracovaní je potrebné vychádzať z architektonickej štúdie vypracovanej pani Ing. arch. 

Luciou Kúdelkovou (október 2019). 

Návrh technického riešenia je zároveň potrebné prekonzultovať s dotknutými orgánmi 

a organizáciami v danom území. 

Projekt bude riešiť: 

Časť A: 

- odstránenie pôvodného mobiliáru (lavičky, kvetináče, pružinové hojdačky, odpadkové koše)  

- odstránenie pôvodného kovového zábradlia ohraničujúceho Pešiu zónu a zábradlí na 

priľahlých schodiskách a rampách 

- odstránenie existujúcej zelene 

- výmenu dlažby (odstránenie pôvodnej dlažby a uloženie novonavrhnutej dlažby) 

- rekonštrukciu priľahlých schodísk a rámp 

- realizáciu odvodňovacieho žľabu s liatinovou mriežkou 
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- vybudovanie retenčnej nádrže 

- predprípravu zavlažovacieho systému 

- zabudovanie sklopných stĺpikov od Ulice K. Novackého a od Ulice M. Gorkého 

- výmenu pouličného osvetlenia vrátane preloženia jedného stĺpa verejného osvetlenia (č. 

016.01.27) za pešiu zónu, tj. do trávnatej časti 

- realizáciu detskej zóny 1 

- postavenie drevenej pergoly nad schodiskom vedúcim od Ulice K. Novackého 

- úpravu stien dekoračným náterom 

- vybudovanie nových zelených plôch 

- novú sadovú výsadbu 

- umiestnenie nových betónových kvetináčov a mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, stojan na 

bicykle, pitnú fontánku) 

- osadenie nového dreveného zábradlia 

- prípojky inžinierskych sietí (pitná fontánka, zavlažovací systém) 

 

Časť B: 

- odstránenie pôvodného mobiliáru (lavičky, kvetináče, odpadkové koše)  

- odstránenie existujúcej zelene 

- preskladanie dlažby v úseku šírky 2m nachádzajúcej sa pred drobnými prevádzkami 

- rekonštrukciu rampy pred zdravotným strediskom 

- rekonštrukciu múrika nachádzajúceho sa v blízkosti navrhovanej detskej zóny 2 

- rekonštrukciu priľahlých schodísk 

- realizáciu prekrytia priestoru pred prevádzkou kaviarne pomocou tieniacich plachiet 

trojuholníkového tvaru 

- realizáciu detskej zóny 2 

- predprípravu na umiestnenie vodnej hmly (prívod vody, elektrickej energie) 

- výmenu pouličného osvetlenia 

- vybudovanie novonavrhnutých zelených plôch 

- novú sadovú výsadbu 

- umiestnenie nových betónových kvetináčov a mobiliáru (lavičky, odpadkové koše) 

 

Projekt pre realizáciu stavby  -  rozsah: 

A) sprievodná správa 

B) súhrnná technická správa 

C) celková situácia stavby 

D) koordinačný výkres stavby 

E) vytyčovací výkres 

F) dokumentácia stavebných objektov 

G) projekt organizácie výstavby 

H) celkové náklady stavby 

I) doklady  
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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 vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,  

 s platnými normami STN, EN,ON, TP. 

Súčasťou spracovania cenovej ponuky bude: 

a) vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 

v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie, 

b) projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu,  

c) položkový rozpočet a zadanie s výkazom výmer s podrobnosťou projektu pre realizáciu 

stavby, 

d) 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 zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy 

objednávateľa. 

 

  3.2 Dodanie predmetu zákazky :     

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

dielo 

Termín ukončenia a odovzdania 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 zhotoviteľovi 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. 

mailto:martina.martinova@prievidza.sk
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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  projektanta (A1, A2, I1) v zmysle 

Zák. č. 138/1992 Z.z. v platnom znení otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej 

osoby. 

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

uchádzača.     

6.5 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.).  

6.6 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: 6.3.2020 do 11,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

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

           iveta.krajcikova@prievidza.sk.  

      7.3 Ponuky môžu byť predložené elektronicky alebo v listinnej podobe. Ponuky, ktoré budú  

            predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

„Rekonštrukcia pešej zóny na Ul. K. Novackého – vypracovanie PD “ – neotvárať.  
 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  
           Navrhnutá cena za dielo zahŕňa cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie a cenu za výkon 

autorského dozoru. Návrh ceny požadujeme uviesť v uvedenom členení a ako cenu bez DPH a cenu 

s DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, v cenovej ponuke túto skutočnosť uvedie.  
         

 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. 
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Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martina Martinová 

 

 

V Prievidzi, 26.02.2020 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 
 

PRÍLOHY 

- situačný náčrt 

- architektonická štúdia vypracovaná pani Ing. arch. Luciou Kúdelkovou 

- návrh zmluvy o dielo 
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Príloha č.1 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Názov zákazky: 

Rekonštrukcia Pešej zóny na Ul. K. Novackého (pred COOP Jednota a zdravotným 

strediskom)“ – vypracovanie projektovej dokumentácie 

 

Uchádzač: 

Obchodné meno 
 

 

Adresa alebo sídlo  
 

 

Kontakt tel. email.  

IČO 
 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií: 

Názov položky Cena bez DPH [EUR] 
DPH 

[EUR] 
Cena s DPH [EUR] 

Cena za projektové práce    

Cena za výkon autorského dozoru    

 

Cena za predmet zákazky celkom 

 

   

 

V .................................................... 

 

                                                                                                                

                                                                         ............................................................................... 

                                                                                                        podpis uchádzača 


