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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: Ing. Martin Hammer   

      Telefón :                         046/5179611 

      E-mail :                          martin.hammer@prievidza.sk                   

 

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)“.            

      2.2 Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievidza . 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7 

      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00 € bez DPH 

                           

 3.  Opis predmetu zákazky a termín dodania :    
3.1 Opis predmetu zákazky: 

 

1. Predmetom zákazky je  oprava spevnenej plochy na Ulici M. Mišíka – ulička od Detvanu. 

Poloha staveniska 

Stavenisko potrebné pre výkon prác sa nachádza na pozemkoch investora, tým je mesto 

Prievidza. Stavenisko sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza na pozemku parc. 

č. 2100/1, 16, 24 a 2104/3 C KN, k.ú. Prievidza. 

 

Postup výstavby 

Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti. Pred samotnou 

pokládkou betónovej dlažby musí byť povrch rovný, upravený a očistený. Povinnosťou 

zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať priľahlé 

verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude 

postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od 

zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude 

z priľahlých miestnych a účelových komunikácií. 
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        Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom prác a dodávok: 

 - rozoberanie dlažby z drobných kociek v lôžku z cementovej malty – 158,50 m2, uloženie 

do big-bagu alebo na paletu a odvoz na určené miesto, 

- rozoberanie zámkovej dlažby v poklesnutých miestach spevnenej plochy – 125 m2, 

očistenie dlažobných  prvkov  pre späť pokládku, 

- úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2 – 125 m2 

- vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 z CBGM, po      

zhutnení hr. 150 mm – 143,75 m2, 

- podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením  

   v hr. do 150 mm – 158,5 m2, 

- kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300    

m2 so zriadením lôžka z kameniva po zhutnení hr. 30 mm – 283,5 m2, betónovú dlažbu 

osadenú v miestach po kamennej dlažbe podľa potreby riešiť dorezaním pílou na betón, 

- dlažba betónová základný prvok s fázou, rozmer 200x100x60 mm, sivá – 194 m2,  

- neštandardné detaily, napr. okolo stĺpov, šácht, poklopov, riešiť dorezaním dlažby pílou na   

   betón. Nepoužívať  betónovú zálievku, nakoľko jej kvalita býva nevyhovujúca a životnosť 

je krátka, 

- výkop ryhy pre osadenie cestných obrubníkov, 

- úprava z AC pri obrubníkoch, 

- dodávka a montáž zapustených cestných betónových obrubníkov – 8,0 m, 

- výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže, liatinového poklopu – 

šachta – 4 ks, poklop (liatinový hrniec) – 3 ks, mreža – 4 ks, 

- demontáž a späť montáž 2 ks plastových parkovacích dorazov, 

- oprava VDZ, čiara š. 125 mm, z náterových hmôt, biela farba – 15 m, 

- odvoz a uloženie sutiny a vybúraných hmôt na skládku, 

- poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice a ostatné, 

- presuny hmôt po pozemných komunikáciách, 

V cenách musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením 

záväzkov úspešného uchádzača vyplývajúcich zo zmluvy a osobitných požiadaviek 

objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby  a činnosti 

nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných 

strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál. 

 

2. Umiestnenie a osadenie dopravných značiek a realizácia vodorovného dopravného 

značenia. Vodorovné dopravné značenie sa po dokončení prác obnoví a zhotoviteľ predloží 

prehlásenie o zhode dodaného a položeného materiálu. Trvalé dopravné značenie – značenie 

dotknuté výmenou povrchu sa osadí na to isté miesto. 

 

3. Náklady na nutné výstrahy, zábrany, obchádzky-presmerovanie verejnej 

premávky, dodanie, osadenie a po ukončení prác odstránenie dopravného značenia v súlade 

s projektom vypracovaným projektantom – Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesova 
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1054/1, Bojnice zahrnie zhotoviteľ do ceny diela. Ďalej dodržať podmienky určené 

príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným cestným správnym orgánom. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii  provizórne vstupy do prevádzok počas realizácie diela. 

5. Náklady so zriadením staveniska v súvislosti s realizáciou diela má zhotoviteľ zahrnuté do    

ceny diela.  

 

Vybúrané dlažobné kamenné kocky budú odvezené na určené miesto - Garážová 1, 

Prievidza (TSMPD). 

  

Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, 

atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, doklady 

o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD 

s fotodokumentáciou vykonávania diela, prevádzkový poriadok  a všetky prípadné ďalšie 

doklady.  

V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ uviesť kontaktné údaje na osobu, 

ktorá bude zodpovedná za organizáciu,  zabezpečenie prác na ceste a prenosné 

dopravné značenie na stavenisku (titul, meno a priezvisko pracovníka, adresa 

pracoviska, číslo telefónu). 

 
Obmedzenie premávky 

Počas prác bude premávka na prístupových a miestnych dotknutých komunikáciách mierne 

obmedzená, pri búraní, čistení a zrovnávaní, a potom pri pokládke nových vrstiev 

spevnených plôch.  

 

Vytýčenie 
Pre stavbu nebola zriadená vytyčovacia sieť. Vytyčovaciu sieť zriadi zhotoviteľ stavby. 

 

Vzťah k územiu počas prác 

Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé vplyvy na životné 

prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať na únosnú mieru hluku 

a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu 

úniku potencionálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd. 

 

Inžinierske siete (IS) 

Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí je povinné realizovať výhradne ručne 

bez použitia strojových mechanizmov.  

Odkryté inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. V prípade 

odkrytia IS, zhotoviteľ je povinný kontaktovať zástupcov vlastníkov, správcov dotknutých IS 

na vykonanie kontroly obnaženého zariadenia .Výsledok kontroly zaznamenať do stavebného 

denníka. 

V priestoroch staveniska a bezprostrednej blízkosti stavby sa nachádzajú nasledovné 

inžinierske siete  (zistené na základe vizuálnej obhliadky stavby): 
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- Oznamovacie miestne, diaľkové a optické káble 

- Podzemné a nadzemné vedenie NN a VN 

- Verejné osvetlenie + rozhlas 

- Kanalizácia dažďová a kanalizácia splašková 

- Verejný vodovod  + vodovodné prípojky 

- Plynovod + prípojky 

- Teplovodné vedenia 

Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti so správcami jednotlivých sietí zabezpečiť ich vytýčenie    

a počas prác (najmä zemných) dbať na ich ochranu. Prípadné poškodenie sietí sa musí   

bezodkladne hlásiť správcovi. 

 

Smerové usporiadanie 

Smerovo sa úpravou rešpektuje existujúca plocha. Pred samotnou pokládkou novej vrstvy sa 

vykoná odkop jestvujúcich vrstiev.  

 

Výškové usporiadanie – oprava komunikácie 

  Výškovo opravovaná spevnená plocha bude kopírovať existujúci stav nivelety existujúcej     

spevnenej plochy a prístupovej komunikácie. Priebeh výškového vedenia ostáva nezmenený. 

 

Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie zostáva nezmenené. 

 

Odvodnenie 

Priečny sklon nám zabezpečuje odvedenie vôd do existujúcich šácht, ktoré sú vedené do 

kanalizácie. 

 

Údaje o odpadoch 

Zatriedenie odpadov podľa Katalógu odpadov, ustanoveného Vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia  SR  č. 365 /2015  z 1.1.2016 : 

č. skupiny   

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

17 05 04  –  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   –    O 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 

17 09 04   –  zmiešané  odpady zo stavieb  a  demolácií  iné  ako  uvedené   v   17 09 01,   17 

09 02  a  17 09 03 - O  

Odpad zo stavby bude dodávateľskou firmou odvezený a uložený na povolenú skládku 

odpadu, podľa uváženia a možností dodávateľa stavby. Pre investora objektu vyplýva 

povinnosť zabezpečiť legislatívne vhodné zneškodnenie odpadov subjektom oprávneným na 

výkon takejto činnosti.  
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V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (v súťažných 

podkladoch, v  dokumentácii a vo výkaze výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač 

v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oceniť ekvivalent. Uchádzač na túto 

skutočnosť upozorní obstarávateľa.  

 

3.2 Dodanie predmetu zákazky :         

 Termín prevzatia staveniska : do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

 Termín začatia vykonávania stavebných prác: do 3 dní od termínu prevzatia staveniska 

           Termín ukončenia  a odovzdania diela: do 30 dní od prevzatia staveniska 

 

 3.3Záujemca 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 Ing. Martin Hammer  – 

referent výstavby - č. t. 046/5179 611. 

       

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 odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii 

riadiacich zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác  v zmysle 

Zák. č. 138/1992 Z.z. v platnom znení s otlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej 

osoby. 

6.4  Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky.   

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

uchádzača.     

6.6  Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 

stavebných prác a kontaktom na zodpovednú osobu za účelom overenia si uvedených 

skutočností. 
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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.).  

6.8 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: 21.09.2020 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: iveta.krajcikova@prievidza.sk ; alebo 

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

7.3 Ponuky, môžu byť  predložené emailom, alebo v listinnej podobe. Ponuky v listinnej podobe     

      musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička 

od Detvanu)“ –   neotvárať.  

 

 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 : Ing. Martin Hammer 

 

 

V Prievidzi, 03.09.2020 

   

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

 

Príloha: výkaz výmer  

              zákres územia               

              návrh zmluvy o dielo 

              projekt dopravného značenia 
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