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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia 

 

 

  
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: Mgr. Edita Mrázová 

      Telefón :                         046/5179610 

      E-mail :                          edita.mrazova@prievidza.sk                 

 

 

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“ - projektová dokumentácia  

                                          - mestský park 

                                          - Mierové námestie 

      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 stavebné povolenie a 

uskutočnenie stavby v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie spojené s výkonom 

autorského dozoru. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný 

rešpektovať podmienky výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie NFP, nakoľko projektová 

dokumentácia bude súčasťou žiadosti o poskytnutie NFP, zameranej na vodozádržné 

opatrenia v urbanizovanej krajine (kód OPKZP-PO2-SC211-2020-62) Operačný program 

Kvality životného prostredia.   

Projektovú dokumentáciu je potrebné členiť na jednotlivé stavebné objekty a rozpočtovú časť 

samostatne pre lokalitu mestský park a samostatne pre lokalitu Mierové námestie. Súčasťou 

projektovej dokumentácie bude aj zabezpečenie si podkladov pre spracovanie projektovej 

dokumentácie a to: hydrogeologického prieskumu – posudku pre stavebné povolenie – 

posúdenie vsaku zrážkových vôd + určenie hladiny spodnej vody a pre lokalitu Mierové 



          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 

námestie aj polohopisné a výškopisné zameranie. Polohopis a výškopis lokality mestský park 

poskytne objednávateľ pre účely vypracovania projektovej dokumentácie.  

Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu existujúcich chodníkov a spevnených 

plôch v rozsahu priložených situácii:  

Mestský park        - chodníky určené na rekonštrukciu 

                              - chodníky určené zrušiť a nahradiť zeleňou  

                              - funkčná vegetácia  

                              - mestský mobiliár  (max. 5 % z obstarávacích nákladov) 

                              - vizualizácia  

Mierové námestie - spevnené plochy určené na rekonštrukciu 

                              - spevnené plochy určené zrušiť a nahradiť zeleňou 

                              - funkčná vegetácia  

                              - mestský mobiliár (max. 5 % z obstarávacích nákladov)  

                              - vizualizácia 

Pochôdzna vrstva chodníkov v mestskom parku bude navrhnutá za priepustný povrch 

s vodozádržnou funkciou v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie 

a výpar zrážkovej vody z drenážneho betónu ZAPA DROP s prislúchajúcou skladbou 

podkladu ako pojazdná plocha pre vozidlá údržby v šírke 2 m s osadením záhonových 

obrubníkov v úrovni terénu.    

 

Pochôdzna vrstva spevnených plôch na Mierovom námestí bude navrhnutá za priepustný 

povrch s vodozádržnou funkciou v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou 

zadržanie a výpar zrážkovej vody za mlatový povrch s prislúchajúcou skladbou podkladu ako 

pojazdná plocha pre vozidlá údržby s osadením záhonových obrubníkov v úrovni terénu.    

 

Projektová dokumentácia bude obsahovať najmä: 

a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, informácie o výsledku vykonaných 

prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 

b)   súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé : 

- navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej     

  konštrukčných časti a použitie stavebných materiálov, 

- údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch vrátane 

inžinierskych sietí, 

 - usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných 

prác za mimoriadnych podmienok, 

-  splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa 

osobitných predpisov, 

c)  celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s 

vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí, 

vytyčovacie výkresy  

d)  stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a 

navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujú 
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jednotlivé druhy konštrukcii stavby a jej častí, polohové a výškové usporiadanie stavby a 

všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia 

e)  súčasťou projektovej dokumentácie bude aj zakreslenie súčasného stavu plôch chodníkov    

     a spevnenej plochy a zároveň aj fotodokumentácia, ktorá ilustruje ich súčasný stav.  

f)   celkové náklady stavby  

 

Chodníky a spevnené plochy budú navrhnuté v súlade so špecifikáciami posledných vydaní 

slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem, technicko-

kvalitatívnych podmienok (TKP) a všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb.     

 

  3.2 Dodanie predmetu zákazky :     

     Termín začiatku vykonávania projektových prác: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 

     Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 60 dní od nadobudnutia  

účinnosti zmluvy, 

  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: Mgr. Edita Mrázová, tel.: 046/5179610; 0904 752 681; email: 

edita.mrazova@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 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.).  
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 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 v € bez DPH aj v € s DPH .     

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 8.7.2020 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka 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 : Mgr. Edita Mrázová 

Dátum:  30.6.2020 

   

 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Prílohy 

Návrh zmluvy o dielo 

Situácie             

mailto:iveta.krajcikova@prievidza.sk

