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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky -  

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia   

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Alena Macková 

Telefón :                        046/5179 713 

E- mail  :                       alena.mackova@prievidza.sk    

Kontaktná osoba pre technickú stránku zákazky: Ing. Martin Hammer, referent oddelenia výstavby 

E-mail :                         martin.hammer@prievidza.sk 

Telefón:   46/ 5179 611 

 

  2.  Predmet zákazky, typ zmluvného vzťahu                                                  

Názov zákazky : „Lávka pre peších ponad železnicu“ 

• Miesto dodania: Prievidza  

• Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác  

• CPV kód:  

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor 

• Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo  

                           

3. Opis a špecifikácia predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnostiach 

pre realizáciu stavby pre akciu: „Lávka pre peších   ponad železnicu“, v zmysle vypracovanej diagnostiky 

lávky spracovanej:   Vladislav Chlpek-DAVPROEJKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice.    

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v súlade so základnými náležitosťami, v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších    predpisov, vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného   zákona v rozsahu primeranom 

k predmetu zákazky s dodržaním všetkých platných zákonov, STN,  príslušných technických predpisov, 

podľa sadzobníka UNIKA a odborný autorský dohľad nad   uskutočňovaním stavebných prác na diele 

podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „autorský dohľad“). 

 

Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu diela 

v nasledovnej štruktúre a to najmä: 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Celková situácia stavby 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebných objektov   

F. POV, POD  

mailto:martin.hammer@prievidza.sk
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G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný 

rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, 

výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre 

ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre 

potrebu objednávateľa. 

Výkaz výmer stavebných objektov bude spracovaný cez položky v spojitosti s výkresovou časťou, 

stavebnú úpravu je potrebné navrhnúť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov, 

kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD, zapracovanie 

opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií (hlavne ŽSR), ktoré vyplynuli 

z prerokovania projektovej dokumentácie. Pri návrhu stavebných úprav a postupu prác v ochrannom 

pásme dráh (ďalej „OPD“) je potrebné  zohľadniť všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy. 

Projekt musí riešiť stavebné úpravy,  zabezpečenie bezpečnosti prác pri realizácii stavby  tak, aby     

nedošlo k ohrozeniu ani obmedzeniu prevádzky a bezpečnosti železničnej prevádzky, riešiť stavebné 

úpravy tak, aby nedošlo k narušeniu  stability a odvodnenia železničného telesa, zároveň je potrebné v PD 

zohľadniť prípadné nepriaznivé účinky dráhovej dopravy. Pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách 

projektant zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej 

dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na 

požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní  stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 

Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní    

stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z. 

V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne správcovia sietí 

alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek 

na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak PD nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek 

a v zmysle legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť bezodplatne. Projektant sa 

zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien   rozpracovanú PD 

najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní    pred plánovaným 

odovzdaním.  

Projektant udelí objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má 

byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, n výber  

zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné 

práce. Projektant poskytne objednávateľovi licenciu k projektovej dokumentácii bezodplatne, bez 

územného a personálneho obmedzenia, na dobu  neurčitú. 

4. Technické riešenie 

4.1. SPÔSOB SANÁCIE OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE 

- riešiť základný spôsob sanácie povrchu oceľovej konštrukcie - odstránenie hrdze až na  pevný 

podklad a opatrenie základným a krycím syntetickým náterom alebo nástrekom, 

- riešiť časti nosnej konštrukcie, predovšetkým stĺpy profilu tyč 2x U280 a 2x U240 a priečle v    

rámoch profilu tyč 2x U280 a 2x U240, u ktorých došlo vplyvom korózie k oslabeniu prierezu,    

navrhnúť potrebné zosilnenie pomocou príložiek z oceľových pásov alebo tyčí, určiť miesta    

privarenia k oslabeným prvkom, 
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- v spodnej časti nosných stĺpov navrhnúť vybúranie vrchnej časti základových betónových    

pätiek a obnaženie nosných stĺpov do hĺbky min. 250 mm od povrchu pätiek, aby bolo možné   

skontrolovať a zistiť skutočný stav korózie v mieste ukotvenia stĺpov.  

4.2. POHĽADOVÁ / POVRCHOVÁ VRSTVA OCEĽ. PRVKOV 

- riešiť celoplošné odstránenie hrdze a uvoľnených častí trapézového plechu až na pevný podklad, 

očistenie konštrukcie od prachu a iných nečistôt,  očistený povrch opatriť základným a krycím 

syntetickým náterom (antikoróznym náterom), farbu pohľadovej vrstvy/náteru prerokovať 

s architektom mesta  

4.3. ZÁKLADOVÉ PÄTKY 

- navrhnúť vybúranie a odstránenie betónu základových pätiek až na úroveň rastlého terénu - 

odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad  

- navrhnúť ošetrenie očisteného povrchu náterom (antikoróznym náterom)  

- navrhnúť miesta privarenia oceľových platní výšky min. 300 mm šírky podľa stĺpov 1.a 

(2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm na obnažené nosné stĺpy v mieste pätiek  podľa 

statického posudku stavby 

4.4. NOSNÉ STĹPY 

- nový prvok opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)  

- odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad  

- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt  

- očistený povrch sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)  

- na obnažené nosné stĺpy navrhnúť privariť oceľové platne výšky min. 200 mm šírky podľa 

stĺpov  1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm  

- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)  

4.5. PRIEČLA PRIEČNEHO RÁMU A NOSNÍKY  

- odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad - tyč 2xu240  

- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt  

- očistený povrch opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)  

- na obnažený povrch sa privarí zosilňujúca oceľ. tyč u180  

- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)  

4.6. POCHÔDZNA VRSTVA  

- na hornom povrchu dosiek na lávke, podestách, medzipodestách a šikmých rampách riešiť  

odstránenie všetkých uvoľnených časti kameniva až na pevný betón a následne vyhotoviť 

vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm spojenú s pôvodnou železobetónovou doskou 

adhéznym mostíkom. Na povrchu nového betónového poteru s výstužou zo sklenených rohoží 

doporučujeme vyhotoviť metličkovú povrchovú protišmykovú úpravu so spevňujúcim 

cementovým posypom. Súčasne je potrebné vyhotoviť vyhovujúce priečne spádovanie, aby 

povrchová voda z pochôdznych plôch bola zvedená čo najkratšou cestou na okraje betónových 

plôch a mimo nosných žb prvkov   

- spojenie existujúcej železobetónovej vrstvy a navrhovanej - adhéznym mostíkom  

- vyhotoviť vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm  

- pochôdzna vrstva s protišmykovou úpravou - poter v spáde 1%  

4.7. ZÁBRADLIE  

- na hlavných podestách vybúrať a odstrániť poškodenú vrstvu betónu šírky  

- odstrániť skorodované časti zábradlia (zvislých zapustených časti)  
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- zábradlie sa odstráni do výšky min. 100 mm nad novú navrhovanú pochôdznu vrstvu  

- pri spodnom povrchu privariť o zvislé časti zábradlia a stĺpy vodorovné nosníky 60x60 mm  

- debetónovanie a oddilatovanie vrstiev v odstránených častiach  

- osadenie zvodov a žľabov  

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v desiatich vyhotoveniach v tlačenej forme a dvakrát 

v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf. 

 

Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami       

a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby       

dotknutými subjektmi, sledovať postup výstavby z technického a technologického    

hľadiska, kontrolovať dodržiavanie  podmienok stanovených v projektovej dokumentácii, vo    

všeobecne záväzných právnych predpisoch  a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej   

dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich   

s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných    zmien 

stavby pred jej  dokončením,  

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad    

rozsah  stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade    

s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi, 

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej   

projektovej  dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp.   

konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale   

zakrytých prác pred ich zakrytím, 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných   

a technologických   postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami   

vyplývajúcimi  z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej   

dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného  

spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor 

je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych   

prípadoch do 24 hodín, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona    

č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru, 

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 

- poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom, 

- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.  
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Čas výkonu autorského dozoru : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a 

odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

 

5. Lehota na dodanie 

Začiatok vykonávania prác bude do 3 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, pričom termín 

ukončenia a odovzdania diela bude najneskôr do  75 dní od začatia projektových prác. 

 

6. Osobná obhliadka 

Uchádzač môže vykonať individuálnu  fyzickú obhliadku dotknutého miesta, za účelom riadneho 

oboznámenia sa so  skutkovým stavom tohto územia, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne 

definovanú   ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu   

uchádzača. Osobná obhliadka je uchádzačom odporúčaná.  

  

7. Možnosť predloženia ponuky 

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  

 

8. Požiadavka na cenovú ponuku  

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:   

• Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, 

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

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

alebo založeným spoločnostiam žiadne nedoplatky (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 

• Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta 

• Vyplnený návrh Zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti   

 

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

cenovú ponuku, spĺňa kritérium podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Oprávnenie podnikať na predmet 

obstarávania preto uchádzač nemusí predkladať. Uchádzač zároveň musí spĺňať kritérium 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.  

 

Budúci zhotoviteľ musí byť odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania, v zmysle 

Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch, Autorského zákona,  stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú 

poskytované. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi do 

podateľne Mestského úradu v Prievidzi.  

                

10. Lehota a forma predloženia ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 10.02.2021 do 9:00 hod. Ponuky je potrebné poslať 

výlučne elektronicky na emailovú adresu: alena.mackova@prievidza.sk. V prípade, ak budú verejnému 
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obstarávateľovi doručené cenové ponuky po tejto lehote, nebude na ne prihliadať a nebudú predmetom 

vyhodnotenia. Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.  

 

11.  Otváranie ponúk 

Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné, vykonané v sídle 

verejného obstarávateľa.  

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky 

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

a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k realizácií.  

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.  

         

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa       

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná hodnota 

zákazky, kritériom pre jej výpočet budú ceny bez DPH. V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky 

bude vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 verejný obstarávateľ vyhodnotí 

predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, ak predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú  v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, prípadne ak sa objavia skutočnosti, ktoré verejný 

obstarávateľ pri zverejnení tejto výzvy nemohol predvídať a nemohol ich ani ovplyvniť, prípadne im 

zabrániť. Verejný obstarávateľ je zároveň oprávnený upravovať rozsah plnenia predmetu zákazky podľa 

schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza. 

 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môžu 

uchádzači požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie informácií, ktoré sa 

vzťahujú k predmetu zákazky. Svoje otázky môžu smerovať na kontaktný email 

alena.mackova@prievidza.sk a to v lehote na predkladanie ponúk. Komunikácia medzi verejný 

obstarávateľom bude prebiehať výlučne elektronicky.  

  

14. Prílohy     

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača/Návrh na plnenie kritérií 

- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o nedoplatkoch voči mestu Prievidza 

- Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo 

- Príloha č. 4 – Navrhovaný spôsob sanácie, Statický posudok, Konštrukčné detaily a 

prvky 

 

V Prievidzi, 28.01.2021 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

            primátorka mesta 
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