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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: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Peter Smaho   

      Telefón :                         046/5179514 

      E-mail :                          peter.smaho@prievidza.sk                   

  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na 

poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom pavilóne v MŠ Športová 134/36 v 

Prievidzi“ .            

      2.2 Miesto dodania: Materská škola , Športová ul. 134/34, Prievidza. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45214100-1 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 42 000,00 € bez DPH 

 

                                

 3.  Opis predmetu zákazky :    

 3.1 Predmetom zákazky je úplná rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Športová na prízemí 

a na poschodí. Stavebno-inštalačné práce, výmena elektr. rozvodov, výmena kanalizácie 

a výmena rozvodov vody v stene, výmena všetkých sanitárnych zariadení (WC, umývadlá, 

sprchový kút, batérie, termostatické ventily, zmiešavacie ventily) urobenie podláh, dlažby, 

výmena obkladov, maľovanie, demontáž starých a montáž nových vykurovacích telies, 

tlakové skúšky, monitoring kanalizácie, revízne elektr. skúšky. Všetky vykonané práce budú 

zapísané v stavebnom denníku. 

 

Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou tejto požiadavky. Ak je v projektovej 

dokumentácii alebo vo výkaze výmer uvedený konkrétny výrobca alebo značka, uchádzač 

môže oceniť ekvivalent. Pokiaľ uchádzač ocení ekvivalent uvedie v oceňovanom výkaze 

výmer a v návrhu zmluvy o dielo názov navrhovaného výrobku.  
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3.2 Dodanie predmetu zákazky : 8. 7. 2019 - 23. 8. 2019.                       

 

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

sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť 

presne definovanú ponuku. 

       Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa: Peter Smaho č. t. 

046/5179 514 ; 0904752663, email: peter.smaho@prievidza.sk. 

       

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  prostriedkov verejného obstarávateľa.  

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

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 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto 

požiadavky).   

6.3  Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného  stavbyvedúceho.  

6.4  Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky.   

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

uchádzača.     

6.6 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.).  

6.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

                
 

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 06.06.2019 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

           Mesto Prievidza , Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14 , 971 01  Prievidza. 

7.3 Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe. Ponuky musia byť doručené v uzatvorených  

obálkach a označené : „Rekonštrukcia štyroch soc. zariadení a výmena 8 ks okien MŠ 

Športová –   neotvárať “.  
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 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. 
            

 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 : Peter Smaho 

 

 

V Prievidzi, 24.5.2019 

   

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: výkaz výmer                         

              návrh zmluvy o dielo 

 


