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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 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: Ing. Lucia Rešetová,  
Telefón :                        046/5179713 
E- mail  :                        lucia.resetova@prievidza.sk;  
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Jozef Kobela 
Telefón :                         0902 916 780 
E-mail :                          jozef.kobela@prievidza.sk                  

 

 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
2.1 Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy“  
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo 
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
2.5 Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka 
2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 € 

 
3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy kultúrneho domu v Malej Lehôtke. Popis 

v technickej správe obsahuje aj rekonštrukciu kotolne. Rekonštrukcia kotolne nie je predmetom 
verejného obstarávania. Rekonštrukcia strechy spočíva v zateplení strechy zatepľovacím 
certifikovaným systémom s použitím strešného polystyrénu EPS a v rekonštrukcii 
bleskozvodného systému. Uchádzač nacení iba priložený výkaz-výmer týkajúci  sa 
rekonštrukcie strechy a bleskozvodného systému. Realizačný projekt vypracoval f. Keramospol 
projekt s.r.o. Trenčín.  

 
3.2 Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom riadneho oboznámenia 

sa so skutkovým stavom tohto územia, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne 
definovanú ponuku. 
Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa: Ing. Jozef Kobela, tel.: 
0902 916 780, email: jozef.kobela@prievidza.sk. 

 
3.3  Dodanie predmetu zákazky : 

- Termín prevzatia staveniska: do 3 dní od výzvy objednávateľa 
- Termín začatia diela: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska 
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- Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 35 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. 
5.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
6. Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa 
       bodu 8.1 tejto požiadavky). 
6.2 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou tejto požiadavky - projektovej dokumentácie. 
6.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky). 
6.4 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho na činnosť 
      Pozemné stavby . 
6.5 Zoznam uskutočnených referenčných projektov rovnakého alebo obdobného charakteru, ako 
      je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, t.j. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 s 
      uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien. 
6.6 Cestné vyhlásenie, že 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.). 
6.7 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom 
      uchádzača. 
 
7. Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 28.8.2018 do 13,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuky môžu byť zaslané elektronicky na adresu: 
      lucia.resetova@prievidza.sk, resp. doručené do podateľne verejného obstarávateľa na adrese 
      uvedenej v bode 1. 
 
8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania. Navrhnutá cena za dielo zahŕňa 
      všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo 
      užívania schopné.  

          

Dátum:  20.8.2018 
 

JUDr. Katarína Macháčková,  
      primátorka mesta 

                                            

 
Prílohy: návrh zmluvy o dielo 

   projektová dokumentácia 
   výkaz výmer 
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