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PRIESKUM TRHU 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Prievidza 
Sídlo: Námestie slobody č.14 
  971 01 Prievidza 
IČO: 00 318 442 

 Kontaktná osoba: Ing. Andrea Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby a životného 
  prostredia 
Telefón: 046/5179 603, 0904 752 685 
e-mail: andrea.nikmonova@prievidza.sk 
 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy  

2.1 Názov zákazky: „Vstupná brána do lesoparku“ - realizácia 
2.2 Miesto dodania: k. ú. Prievidza 
2.3  Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená zmluva o dielo. 
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV 45000000-7. 
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 4600,00 € bez DPH 
 

3. Opis predmetu zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet 

3.1 Predmetom zákazky je realizácia vstupnej brány do lesného parku. Objekt je osadený 
vedľa existujúceho prístupového chodníka, na voľnej trávnatej ploche, medzi okrajom lesa 
a Cestou Vl. Clementisa. 

Architektúra tohto objektu má drevenú základnú nosnú konštrukciu, ktorá je priznaná 
i materiálovo. Je tvorená modulom kocky 2x2x2 m. Nosný skelet je z drevených hranolov 
štvorcového profilu 100x100 mm.  

 Objekt – stavba je kotvená do betónových základov v zemi, v štyroch rohoch kocky. 
Mrežovité štruktúry (rošty) sú vytvorené z drevených hranolov a vypĺňajú niektoré strany – 
steny kocky, v rôznych obmenách (vertikálne, horizontálne). Rovnako aj podlaha, ktorá je 
odsadená od terénu a strop – plošina na poschodí (alternatíva prevedenia fošne). Výplne stien 
– hranolové rošty sú inštalované z vonkajšej strany skeletovej konštrukcie.   
Druhým základným prvkom tohto objektu sú plochy, ktoré tvarovo pútajú pozornosť 
a objektu vizuálne dominujú. Obsahujú základné označenie: „Lesný park. Sú vizuálne 
a tvarovo kontrastné voči nosnej drevenej konštrukcii – skeletu a inštalované na vonkajšej 
strane konštrukcie. 
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať podmienky uvedené v rozhodnutí Okresného úradu 
Prievidza, pozemkový a lesný odbor č. č. OÚ-PD-PLO-2018-014753-002. 
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3.2  Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predmetu 
 zákazky kópiu certifikátu a úradného prekladu certifikátu pre dodané výrobky. 
3.3 Pre vypracovanie cenovej ponuky 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 
3.4  Dodanie predmetu zákazky: 

− termín odovzdania staveniska: do 5 dní od výzvy objednávateľa (najskôr po vydaní 
príslušného povolenia) 

− termín začatia vykonávania diela: do 5 dní od prevzatia staveniska 
− termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 45 dní od začatia vykonávania diela. 

 
4. Obsah ponuky 

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 – faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom. 
  Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
 

6. Podmienky účasti uchádzačov – 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.  
6.5 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača.  
6.6 Zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky 

uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s 
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. 

6.7 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.). 
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7. Lehota na predloženie ponúk  
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 31.07.2018 do 13:00 hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mestský úrad, Oddelenie výstavby a životného  
  prostredia – Ing. Andrea Nikmonová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia, 
 Hviezdoslavova č.3, 971 01 Prievidza, alebo e-mailom na adresu 
 andrea.nikmonova@prievidza.sk 
7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených  

 obálkach a označené: „Vstupná brána do lesoparku - realizácia“ – neotvárať. 
 
8. Kritéria na hodnotenie ponúk 

8.1 Najnižšia cena za celý predmet obstarávania v € s DPH. Pozn. u platcu DPH je 
rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.  
Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a 
 náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo užívania 
schopné. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
9.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk zašle oznámenie o výsledku  
 vyhodnotenia iba úspešnému uchádzačovi. Následne verejný obstarávateľ vyzve  
 úspešného uchádzača objednávku na podpis zmluvy o dielo. 
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. Andrea Nikmonová                                               …............................................... 
vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia 
 
 
 
V Prievidzi dňa 19.07.2018 
 
 

 .................................................. 
 Ing. Štefan Bača  
  vedúci odboru územného plánovania, stavebného poriadku,  
 výstavby a životného prostredia 
 
Prílohy:  - Návrh zmluvy o dielo 

- Rozhodnutie o Okresného úradu Prievidza č. OÚ-PD-PLO-2018-014753-002 
- Projektová dokumentácia 
- Výkaz výmer 


