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Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania  

pri postupe  zadávania zákazky 
podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 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 technické veci: Ing. arch. Milan Chmura 
      Telefón :                        046/5179623 
      E- mail  :                       milan.chmura@prievidza.sk     
          
2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
      2.1 Názov zákazky : „ PD – Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi“.  
      2.2 Druh zákazky :   zákazka na poskytnutie služby 
      2.3 Miesto dodania:  mesto Prievidza 
      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.   
        
3.  Opis predmetu zákazky :    
     Projekt pre stavebné povolenie: 
     - sprievodná správa 
     - súhrnná technická správa 
     - celková situácia stavby 
     - koordinačný výkres stavby 
     - dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov 
     - projekt organizácie výstavby a časový harmonogram diela 
     - celkové náklady stavby v stupni PD pre stavebné konanie s výkazom výmer 
     - súhrnné riešenie stavby v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v zmysle     
     UNIKA 2013 príloha č.2 podľa § 9 vyhl. Č. 453/2000 Z.z. 
 
    Projekt pre realizáciu stavby: 
    - sprievodná správa 
    - súhrnná technická správa 
    - celková situácia stavby 
    - koordinačný výkres stavby 
    - dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov 
    - projekt organizácie výstavby a časový harmonogram diela 
   - celkové náklady stavby v stupni PD pre stavebné konanie s výkazom výmer  
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    - súhrnné riešenie stavby v stupni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v zmysle       
      UNIKA 2013 príloha č. 3 
    Projekt pre stavebné povolenie aj projekt pre realizáciu stavby požadujeme dodať v šiestich      
    sadách. 
 

    Predpokladaná hodnota zákazky : 14 920,00 €   
  
4. Použitie priameho rokovacieho konania 
    Na základe výsledkov architektonickej súťaže zaslaná výzva na rokovanie prvým dvom autorom    
    návrhov. 
    Názov a adresa záujemcov: 
    1. txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava 
    2. Atelier KrajArch, Ing. Eva Teplická, Hodská 359, 924 00 Galanta 
 
Dátum odoslania výzva na rokovanie: 19.12.2013  
  
V Prievidzi, 19.12.2013 
 
 
 
 
 
                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                                    primátorka mesta 


