
PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

Prieskum trhu 
požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

pre zákazku 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 Kraj číkova 
Telefón: 046/5179601 
E- mail : iveta.krajcikova@prievidza.sk 
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. arch. Milan Chmura 
Telefón: 046/5179610 
E-mail: milan.chmura@prievidza.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi - štúdia". 
2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie rekonštrukcie futbalového štadióna za účelom 

splnenia infraštrukturálnych podmienok smernice UEFA pre štadióny kategórie 2 
a potenciálne podmienok pre účasť v najvyššej ligovej súťaži. 
Pre potreby prípravy podkladov (štúdie) rekonštrukcie štadióna boli identifikované 
nasledujúce požiadavky: 
• rekonštrukcia a oprava umelého osvetlenia štadióna ( zabezpečenie náhradného zdroja el. 

energie) 
• kompletná výmena sedačiek ne celej tribúne, odstránenie drevených lavíc pod sedačkami. 

Aj keď jestvujúce sedačky sú plastové, sú nevyhovujúce (opierka nemá min. 30 cm) a sú 
zároveň namontované na drevených laviciach, čo ani z požiarneho hľadiska nie je 
v poriadku. 

• zrušenie miest na státie 
• výstavba novej tribúny na protiľahlej strane alebo na bočných stranách za bránami 
• oddelenie jednotlivých sektorov na tribúne 
• vymedzenie priestoru pre fanúšikov hostí aj so sociálnym zariadením a bufetom 
• vo všetkých sektoroch dobudovanie bufetov, sociálnych zariadení aošetrovne pre 

divákov 
• vyčlenenie priestoru pre imobilných vrátane bufetu a WC 
• vyčlenenie priestoru pre VIP a prepojenie s vnútorným priestorom pre pohostenie 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza - 166 26-382/0200 
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44 IČO: 318 442 
www.prievidza.sk e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

mailto:iveta.krajcikova@prievidza.sk
mailto:milan.chmura@prievidza.sk
http://www.prievidza.sk
mailto:msu.sekprim@prievidza.sk
mailto:primator@prievidza.sk


• vyčlenenie miest pre médiá (stoličky so stolíkmi pre novinárov, komentátorské boxy...), 
prepojenie s vnútorným pracovným priestorom pre média 

• samostatné vstupy pre média a VIP do priestorov štadióna mimo vstupu pre hráčov, 
delegovaných osôb a činovníkov stretnutia 

• doplnenie turniketov pri vstupoch do areálu a vyčlenenie samostatného vstupu pre hostí, 
činovníkov stretnutia a VIP 

• zriadenie kamerového systému 
• rekonštrukcia a prestavba vnútorných priestorov štadióna tak, aby spĺňali min. kritériá 

štadióna kategórie 2 (zväčšenie šatne hostí, doplnenie ošetrovne a dopingovej miestnosti, 
rekonštrukcia velína, doplnenie verejného informačného systému, zabezpečenie 
núdzového bezpečnostného osvetlenia...) 

• vymedzenie parkovacích plôch v areáli štadióna (chránené parkovacie plochy pre 
činovníkov stretnutia, parkovisko pre VIP, média a plocha pre prenosové vozy, v okolí 
štadióna vyčleniť parkoviská pre divákov) 

• prekontrolovanie a úprava rozmerov hracej plochy, doplnenie náhradných brán 
Pre vypracovanie štúdie je potrebné vykonať zameranie skutkového stavu štadióna. 
Štúdia v stave rozpracovanosti bude konzultovaná, resp. predložená SFZ a zástupcom FC 
Baník Horná Nitra na posúdenie. Štúdia bude spracovaná v rozsahu dokumentácie pre 
územné rozhodnutie. 

3.2 Štúdia bude zhotovená a odovzdaná verejnému obstarávateovi v 8- ich vyhotoveniach spolu 
s odborným odhadom realizačných nákladov. 

3.3 Dodanie predmetu zákazky : do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

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 rozpočtu verejného obstarávateľa. 
5.2 Zálohy nebudú poskytované. 
5.3 Fakturácia bude po dodaní projektovej dokumentácie. Súčasťou faktúry bude protokol 

o odovzdaní a prevzatí štúdie. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: 
6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. 
6.2 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.). 

6.3 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárom uchádzača 

7. Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 30.10.2014 do 14,00hod. 
12 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 .alebo 

emailom na adresu iveta.krajcikova(S),prievidza.sk . 
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

v 

„ Štúdia - futbalový štadión" - neotvárať. 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. 
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9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 

zašle iba úspešnému uchádzačovi. 
9.2 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. arch. Milan Chmura 

Prílohy: smernice UEFA 
dodávka konštrukcie hľadiska 
návrh zmluvy o dielo 

Dátum: 21.10.2014 
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