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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia 

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. Martina Kováčiková 

      Telefón :                         046/5179605, 0903 501 042 

      E-mail :                          martina.kovacikova@prievidza.sk                  

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky: Oplotenie voľných výbehov pre psov – VVO č. 1 – vypracovanie 

projektovej dokumentácie  

      2.2 Miesto dodania: mesto Prievidza 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie.  

                     

 3.  Opis predmetu zákazky a lehota dodania:    

3.1  Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie 

stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bude riešiť umiestnenie 

a vybavenie výbehu s cvičiskom pre psov rozlohy cca 600 m2 so zohľadnením a rešpektovaním 

inžinierskych sietí vedených v danom území.  
 

Výbeh bude univerzálne riešený pre menších aj veľkých psov. Oplotenie a bránky musia byť stabilné, 

bezpečné, odolné voči poveternostným vplyvom a bez možnosti úniku psov. Potrebné je navrhnúť 

hlavnú bránku ako bezpečnostnú dvojitú a bránku/vstup na prechod malej údržbovej mechanizácie 

(zabezpečenie kosenia). Výber a umiestnenie prekážok vo výbehu dimenzovať podľa variability 

veľkosti a povahy plemien psov a ich možností športového využitia a aktívneho venčenia, o ktorých 

predpokladáme, že budú využívať areál. Prevedenie z dostupných materiálov na trhu s pevným 

ukotvením prvkov proti odcudzeniu. Viď príloha č. 1 Požiadavky na vybavenie výbehu -ilustračné, 

inšpirujúce námety. 
 

Záujmové územie je situované na území mesta Prievidza, mestská časť Necpaly, Veľkonecpalská 

ulica, parcela registra C KN 6240, 6241/2, 6241/3, 6241/4, 6242/1, 6242/2, 6243 k. ú. Prievidza (druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie). Viď príloha č. 2 Situácia záujmového územia, orientačný 

zákres stavby a inžinierskych sietí. 
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Projektová dokumentácia, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou 

realizačného projektu, bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, podľa sadzobníka UNIKA a bude riešiť:  

- architektonicko – stavebné riešenie oplotenia/bránok: pôdorysné umiestnenie, šírkové a výškové 

parametre, návrh druhu/typu, návrh nosnej konštrukcie, kotvenie/uchytenie, spôsob realizácie - 

stavebný/montážny postup,  

- architektonicko – stavebné riešenie prekážkového vybavenia: návrh skladby, pôdorysné 

umiestnenie, šírkové a výškové parametre, grafické vyobrazenie navrhnutých prvkov 

s technickým popisom parametrov, kotvenie/uchytenie, spôsob realizácie - stavebný/montážny 

postup,  

- architektonicko – stavebné riešenie mobiliáru (lavičky, odpadkové koše): pôdorysné 

umiestnenie, šírkové a výškové parametre, grafické vyobrazenie navrhnutých prvkov 

s technickým popisom parametrov, kotvenie/uchytenie, spôsob realizácie - stavebný/montážny 

postup,  

- statické posúdenie stavby,  

- terénne úpravy,  

- špecifikáciu drevín určených na výrub, ktorá bude slúžiť ako podklad pre žiadosť o výrub drevín 

- pôdorysné umiestnenie, druh drevín, obvod drevín, ..., 

- položkovitý rozpočet stavby a zadanie stavby s výkazom výmer (s podrobnosťou projektu pre 

realizáciu stavby). 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie si zhotoviteľ zabezpečí nasledovne doklady, ktoré budú 

súčasťou projektovej dokumentácia: 

- geodetické polohopisné a výškopisné zameranie s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný 

stupeň projektovej dokumentácie, 

- vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa 

v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie, 

- zameranie všetkých drevín určených na výrub a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie. 

Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie: 

A) Sprievodná správa 

B) Súhrnná technická správa 

Statika  

C) Situácia širších vzťahov 

D) Celková situácia stavby 

E) Koordinačný výkres stavby 

F) Vytyčovací výkres stavby 

G) Dokumentácia stavebných objektov 

H) Vizualizácia navrhovaného riešenia 

I) Celkové náklady stavby (rozpočet s výkazom výmer + zadanie s výkazom výmer) 

J) Dokladová časť 

Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo): 

- prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami v danom 

území, hlavne so správcami sietí – overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť 
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jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých 

inžinierskych sietí, 

- úprava projektovej dokumentácie, t.j. zapracovať pripomienky/požiadavky dotknutých orgánov, 

organizácii v stavebnom konaní do projektovej dokumentácie, 

- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby, t.j. stanovenie 

aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie                     a 

výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uvedená 

súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná: 

- odborne spôsobilou osobou – zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti projektu budú 

potvrdené  odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov.  

- podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA (projekt pre vydanie stavebného povolenia 

s podrobnosťou realizačného projektu),  

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (Stavebný 

zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov, 

- s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

- v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu                

a s ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pod.). 

 

Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 

s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projektovú 

dokumentáciu najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a ešte aj 7 dní 

pred plánovaným odovzdaním. 

 

Kompletnú projektovú dokumentáciu (grafická a textová časť) žiadame dodať: 

- 6x v písomnej (tlačenej) formy, 2x v písomnej (tlačenej) formy zadanie s výkazom výmer 

a rozpočet s výkazom výmer stavby,  

- 2x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn, *.dwg, *.xls, *.doc, 

*.txt, *pdf. 

 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie sa uchádzačom odporúča vykonať osobnú 

obhliadku pre uskutočnenie predmetu zákazky tak, aby si sami overili všetky skutočnosti 

vyplývajúce z charakteru opisu predmetu zákazky. Osobnú obhliadku je možné vykonať 

individuálne, bez povinnosti ohlásiť obhliadku verejnému obstarávateľovi. Všetky náklady 

spojené s osobnou obhliadkou idú na náklady záujemcu/uchádzača bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania.  
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Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta predmetu zákazky: 

Ing. Martina Kováčiková, 046/5179 605, 0903 501 042,   

e-mail: martina.kovacikova@prievidza.sk 

 

    3.2 Lehota dodania predmetu zákazky: 
Začiatok vykonávania projektových prác: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

Ukončenie a odovzdanie projektových prác: do 35 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 

 

4.  Možnosť predloženia ponuky na: 

     4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

     4.2 Variantné riešenie sa neumožňuje predložiť. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     5.2 Zálohy nebudú  poskytované.  

     

6.  Obsah ponuky – požiadavka na cenovú ponuku: 

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:  

6.1 Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom 

uchádzača, resp. osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača – Príloha č. 1 – Cenová 

ponuka (Návrh na plnenie kritérií)  

6.2 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne pohľadávky po lehote splatnosti (napr. 

na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový 

priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. 

osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača – Príloha č. 2 tejto výzvy  

6.3 Vyplnenú Zmluvu o dielo a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača  

 

Verejný obstarávateľ si prostredníctvom verejne dostupných zdrojov overí, či uchádzač, ktorý 

zaslal cenovú ponuku, spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Zároveň musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Tieto doklady preto uchádzač nemusí vo 

svojej ponuke predkladať, no budú súčasťou spisu z verejného obstarávania.    

   

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do 28.6.2021 do 13,00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuky sa predkladajú elektronicky na adresu 

iveta.krajcikova@prievidza.sk  

mailto:iveta.krajcikova@prievidza.sk
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7.3 Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné. Verejný 

obstarávateľ bude v prvom rade vyhodnocovať ponukou uchádzača, ktorý ponúkol najnižšiu 

cenu na celý predmet zákazky. Ak tento uchádzač bude vylúčený, bude sa následne 

posudzovať ponuka uchádzača s druhou najnižšou cenou. 

 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

     8.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky 

zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky priame a nepriame 

činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k prípadnej realizácií, ako aj zostaveniu a 

zaslaniu cenovej ponuky. Cenová ponuka musí byť uvedená v zložení cena bez DPH, výška 

DPH v EUR a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to upozorní vo svojej 

cenovej ponuke.   

                      

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:    

      9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.    

 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. 

   9.2 Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná 

hodnota zákazky ( ceny v € bez DPH). V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky bude 

vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 

verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených 

ponúk úspešného uchádzača. 

 

 

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martina Kováčiková 

Dátum:  17.06.2021   

 

 

 

 

                        JUDr. Katarína Macháčková 

                                    primátorka mesta 

 

 

Príloha: Požiadavky na vybavenie výbehu 

               Situácia záujmového územia 

             Návrh na plnenie kritérií  

               Četsné vyhlásenie 

               Návrh Zmluvy o dielo 

           


