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Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení 

 

 

1. Identifikácia verejného 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. Martina Kováčiková 

      Telefón :                        046/5179605 

      E- mail  :                        martina.kovacikova@prievidza.sk     

  

         

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „ Spevnená plocha na Gazdovskej ulici I. etapa a II. etapa“.  

      2.2 Druh zákazky :   zákazka na stavebné práce 

      2.3 Miesto dodania:  spevnená plocha na Gazdovskej ulici v Prievidzi 

      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.   

  

       

3.  Opis predmetu zákazky :    

3.1 Predmet zákazky je situovaný na území meste Prievidza, mestská časť Necpaly, 

Gazdovská ulica, pred bytovým domom so súpisným č. 1329-3 a orientačným č. 9,11 - 

pozemok registra C KN, parcelné číslo 6652/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.  

Predmetom zákazky je realizácia spevnenej plochy, ktorá pozostáva z prístupovej 

komunikácie (350m2), odstavnej plochy (659m2) a chodníka pre peších (42m2).  

Podrobná špecifikácia a rozsah prác sú definované v projektovej dokumentácii pre 

realizáciu stavby „Spevnená plocha na Gazdovskej ulici, Prievidza“ vypracovanej 

spoločnosťou CADPROJEKT s.r.o. Prievidza (05/2016) a v projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby „Spevnená plocha na Gazdovskej ulici, Prievidza – II. etapa“ 

vypracovanej spoločnosťou CADPROJEKT s.r.o. Prievidza (11/2016).  
 

Prístupová komunikácia šírky 5,50m má navrhnutú vrchnú vrstvu konštrukcie (kryt) 

z asfaltobetónu. Po pravej strane ju lemuje navrhovaná odstavná plocha a zeleň,  po ľavej 

strane ju lemuje navrhovaná odstavná plocha, následne navrhovaný chodník pre peších 
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a zeleň (pohľad z Gazdovskej ulice). V mieste styku komunikácie a odstavnej plochy je 

cestný obrubník PREMAC zapustený na 30-50 mm od úrovne krytu komunikácie.  
 

Odstavná plocha je navrhnutá pre osobné motorové vozidlá skupiny O2 o celkovom počte           

2x23 státí z toho 2 miesto pre imobilných. Rozmer jedného státia je 2,50 m x 5,30 m 

a rozmer jedného státia pre imobilných je 3,50 m x 5,30 m. Vrchná vrstva konštrukcie 

odstavných plôch je navrhnutá z betónovej dlažby PREMAC EX-EK hr. 80mm. Plocha je 

ukončená cestnými obrubníkmi PREMAC, resp. prefabrikovanými betónovými palisádami 

PREMAC  CITY o výške 400 - 800mm. Cestné obrubníky, palisády sú osadené do 

betónového lôžka C16/20. Obrubníky sú vyvýšené od povrchu konštrukcie odstavnej 

plochy 80 – 130 mm. 
 

Chodník pre peších šírky 2,15 m sa napája na existujúci chodník, vrchná vrstva konštrukcie        

je navrhnutá z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm. Chodník je od zelene lemovaný 

záhonovými obrubníkmi PREMAC, ktoré sú v úrovni krytu (zámková dlažba) a  osadené do 

betónového lôžka C16/20.  
 

Odvodnenie spevnenej plochy -  dažďové vody sú odvádzané svojim spádovaním 

v priečnom   i pozdĺžnom smere do uličných vpustov a následne do vsakovacích jám. 

Uličné vpusty (4ks), osadené v cestnom telese, sú typové a zaústené do vsakovacích jám              

zo štrkodrvy frakcie 32-64 mm, ktorá je oddelená geotextíliou od okolitého terénu. 

Vsakovacie jamy sú osadené tesne pod výtok z uličného vpustu a  zasahujú do hĺbky cca 3 

m pod upravený terén (spevnenú plochu). Vsakovacia jama má rozmere 1,5x1,5x2,0 m 

a objem 4,5 m3. 
 

Ochrana telekomunikačného vedenia – pri výstavbe spevnenej plochy II. etapy dôjde 

k styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 

a spoločnosti Slovak Telekom, a.s..  

PTZ Orange sú uložené do betónových U žľabov s poklopom s fixačnými zámkami. 

V mieste existujúceho odbočenia (káblovej spojky) je navrhnutá manipulačná šachta 

vyhotovená zo železobetónu. 

PTZ Slovak Telekom – existujúce telekomunikačné vedenie sú uložené do delenej chráničky 

KOPOHALF DN 160.  Paralelne s delenou chráničkou je uložená rezervná chránička PVC 

DN 110, ktorá má konce vyústené mimo spevnenej plochy min. 1,00 m.  

 

Ďalšiu časťou zákazky tvoria nasledovné požiadavky verejného obstarávateľa : 

 Zabezpečiť náhradnú výsadbu, t.j. zabezpečiť a vysadiť na predmetnom pozemku:  

- 3ks Borovice čiernej s min. výškou 170 cm,  

- 5ks Agáta bieleho „Umbraculifera“ s min. obvodom kmeňa 14 – 16 cm,  

- 2ks Javora mliečneho „Drumondii“ s min. obvodom kmeňa 14 – 16 cm,  

- 15m2  Dráča thunbergovho „Atropurpurea Nana“.   

Konkrétne miesto výsadby na predmetnom pozemku určí objednávateľ.  

Túto požiadavku je potrebné oceniť vo výkaze výmer „Spevnená plocha, II. etapa“, t.j. 

doplniť výkaz výmer/zadanie „Spevnená plocha, II. etapa“ novými samostatnými 

položkami. 

 Zohľadniť a rešpektovať vedenie existujúcich inžinierskych sietí, vytýčiť inžinierske 

siete dotknuté výstavbou. 
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 Odovzdať po ukončení diela geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností, 

zameranie skutkového stavu a príp. projekt skutočného vyhotovenia v listinnej 

a v digitálnej forme. 

 Pokiaľ je v opise predmetu zákazky alebo v projektovej dokumentácii uvedený 

konkrétny výrobok, výrobca  alebo značka, uchádzač môže oceniť ekvivalent  

 

      3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili  

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

       Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky : Ing. Martina   

       Kováčiková, telefón : 046 /5179605, e-mail: martina.kovacikova@prievidza.sk 

             Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača.     

       3.3 Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o dielo, projektová dokumentácia a výkaz výmer.   

       3.4 Dodanie predmetu zákazky: 

             Termín prevzatia staveniska: do 5 dní od výzvy objednávateľa 

             Termín začatia diela : do 5 dní od prevzatia staveniska 

             Termín vykonania a odovzdania diela: maximálne 60 dní od prevzatia staveniska. 

 

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. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov: 

       6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo 

sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.  

6.3 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky- projektovej dokumentácie. 

6.4 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.).  

6.5 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom  

uchádzača. 

6.6 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je 

predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov od vyhlásenia súťaže s uvedením 

odberateľov, lehôt dodania, cien  tovaru a prác. 

         

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
  7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  29.06. 2017 do 13,00 hod.  

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 . 

7.3 Ponuky musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach 

a označené : „Spevnená plocha na Gazdovskej ulici “ - neotvárať.  

 

8.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 
       8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
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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. 

  

  

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Martina Kováčiková 

 

V Prievidzi, 07.06.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                    primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Návrh zmluvy o dielo 

              Projektová dokumentácia + výkaz výmer 

              Stavebné povolenia 

               


