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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky 

  
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. Andrea Nikmonová 

      Telefón :                         046/5179603 

      E-mail :                          andrea.nikmonova@prievidza.sk                 

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Vstupná brána do Lesoparku“ – architektonický návrh a projekt pre 

realizáciu stavby 

      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 Opis : Predmetom zákazky je návrh vstupu do Lesoparku na sídlisku Kopanice z Cesty Vl. 

Clementisa. Uvedený lesný park kombinuje prvky pôvodného lesa a bežného mestského 

parku pričom jeho základnou funkciou je predovšetkým poskytnúť priestor pre oddych, 

odpočinok, relaxáciu, zábavu a športové aktivity obyvateľstva. Zároveň nezanedbateľná je tu 

aj jeho funkcia okrasná, estetická a krajinotvorná. Pôvodný vstupný portál bol demontovaný 

z dôvodu zlého technického stavu. 

Požadujeme, aby bol vstup riešený ako výtvarne a architektonicky výrazný, nápaditý prvok 

vhodne začlenený do okolitého prostredia. Stvárnenie a proporcie sú na uvážení autora. 

Prevedenie by malo byť z prírodných materiálov, prípadne je možná ich kombinácia 

s kovom. Obsahovať má  informačný nápis „LESOPARK“. Predpokladá sa tvar otvoreného 

vstupného portálu (rám, 2 stĺpy), ale môže byť navrhnutý aj ako samostatný stĺp.  

Konštrukcia musí byť stabilná a pevne ukotvená do terénu.  

Projektant sa zaväzuje vyhotoviť: 

 architektonický návrh (návrh troch variantov riešenia, pre každý návrh samostatne 

situáciu osadenia, pohľady s legendou navrhovaných konštrukcií, štandardnú vizualizáciu 

resp. 3D náčrt, sprievodnú správu s popisom ideí návrhu a základných stavebných prvkov) 

 dopracovanie vybraného návrhu na projekt pre realizáciu stavby 
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Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektu konzultovať s objednávateľom počas jeho 

spracovania aj pred jeho dokončením.  

Architektonický návrh požadujeme dodať (grafickú a textovú časť) v dvoch vyhotoveniach v 

tlačenej forme vo formáte A4 a 1x v elektronickej forme na CD nosiči. 

Kompletnú projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby (grafickú a textovú časť) 

požadujeme odovzdať : 

 v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch 

vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach 

 2x v elektronickej forme na CD nosiči 

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, bude vypracovaná v zmysle vyhlášky 

č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA. 

     

  3.2 Dodanie predmetu zákazky :     

  začiatok vykonávania prác: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

 termín ukončenia a odovzdania architektonického návrhu: najneskôr do 21 dní od začatia 

vykonávania prác    

 termín ukončenia a odovzdania projektu pre realizáciu stavby: najneskôr do 30 dní od 

odsúhlasenia a vybratia návrhu objednávateľom 

 

    3.3 Pre spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie sa 

uchádzačom odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a 

získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu 

uchádzača. Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta predmetu zákazky: Ing. Andrea 

Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia, tel. 046/5179 603, e-mail: 
andrea.nikmonova@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).   

5.2Kópiu 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 Úspešný uchádzač predloží po doručení oznámenia o výsledku čestné vyhlásenie, že nemá 

voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy 
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(napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, 

nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

 

6.  Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet 

obstarávania a cenovú kalkuláciu projektových prác. Cenu požadujeme uviesť v € bez DPH 

aj v € s DPH.      

                

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 4.7.2017 do 14,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuku požadujeme zaslať elektronicky na adresu: 

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  

 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena 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 : Ing. Andrea Nikmonová 

Dátum:  23.6.2017 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

mailto:iveta.krajcikova@prievidza.sk

