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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 : „Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Včelárska ulica, Za depom“ 

• 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 projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou 

realizačného projektu pre stavebnú časť a verejné osvetlenie, projektovej dokumentácie dočasného 

dopravného značenia a výkon autorského dozoru pre zákazku. Projektová dokumentácia bude spracovaná s 

dodržaním všetkých v súčasnosti platných zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a bude 

vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000  Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA. 

 

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: 

- Sprievodná správa 

- Súhrnná technická správa 

- Celková situácia stavby 

- Koordinačný výkres stavby 

- Dokumentácia stavebných objektov   

- POV, POD 

- 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. 

 

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

pre správcu chodníkov, správcu cesty, stavbu riešiť prednostne na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Riešenie 

stavby musí rešpektovať príslušné technické, právne predpisy a musí byť ekonomické z pohľadu realizácie a 

taktiež z pohľadu prevádzky a údržby.  
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Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom 

odbore, v zmysle platných predpisov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a 

po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Od uchádzača sa očakáva, že navrhne postup 

stavebných prác tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách a aby sa 

minimalizovali zásahy na priľahlých pozemkoch a na stavbou dotknutých nehnuteľnostiach. 

 

Spôsoby a lehoty prerokovania:  

- odsúhlasenie návrhu celkového riešenia stavebnej úpravy s objednávateľom  

- odsúhlasenie objektovej skladby s objednávateľom  

- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania  

sa zapracujú do dokumentácie  

- 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. 

 

Súčasťou odovzdanej projektovej dokumentácie bude stanovisko PZ ODI Prievidza podľa § 8 zákona 

135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 10 a §11 vykonávacej vyhlášky 

č.35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

 

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v šiestich sadách v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme na 

CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.*pdf., pre každý stavebný objekt - 

ulicu samostatne. 

 

Požiadavky na návrh pre technické riešenie realizácie ostrovčeka: 

Vybúranie existujúcich podkladov a krytov, odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu, návrh 

stavebného riešenia ostrovčeka, riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie, rešpektovať výškové napojenie  na 

existujúce komunikácie a chodníky, vrátane všetkých súvisiacich prác (rezanie asfaltov, betónu, presuny hmôt, 

osadenie obrubníkov, dopravné značenie). Chodníky, napojenia a vjazdy riešiť v plnom rozsahu ako 

bezbariérové. Požiadavkou je navrhnúť opatrenia na zaistenie bezpečného pohybu občanov so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

V rámci zlepšenia dopravnej situácie v mieste existujúceho priechodu pre chodcov je navrhnúť 

vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov. Dôvodom na vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov je 

zaručenie bezpečnejšieho prepojenia oboch husto frekventovaných strán ulice. Približne v strede komunikácie 

v mieste priechodu navrhnúť dva stredové ostrovčeky, ktoré budú vytvorené z cestných obrubníkov. Navrhnúť 

umiestnenie, šírku a dĺžku ostrovčekov podľa výhľadových trojuholníkov, prejazdových kriviek smerodajných 

vozidiel, ako aj umiestnenie samotného priechodu pre chodcov. 

Plochu ostrovčekov navrhnúť vyplniť zámkovou betónovou dlažbou. Zároveň je nutné dodržať 

požiadavku prevádzkovateľa komunikácie na minimálnu priechodnú šírku jazdného pruhu 3,5 m. 

Obvod ostrovčekov navrhnúť z cestných betónových obrubníkov, ktoré budú nalepené tmelom na báze 

akrylovej prípadne epoxidovej živice. Lepidlá musia byť odolné proti mechanickému namáhaniu v mieste 

styku s povrchom komunikácie, aby nedochádzalo pri zaťažovaní DZ k ich oddeleniu od podkladu, musia byť 

odolné proti účinkom vody, chemických rozmrazovacích prostriedkov a poveternostným podmienkam nášho 

pásma (hodnoty priľnavosti lepidla k podkladu nesmú klesať). 

Návrh, doplnenie alebo úprava osvetlenia priechodu pre chodcov bude súčasťou navrhovaného 

riešenia deliacich ostrovčekov. Návrh musí zodpovedať požiadavkám, ktoré uvádzajú platné normy na verejné 

osvetlenie. Pri návrhu treba dbať na to, aby bola v nočných hodinách (za tmy) zabezpečená dobrá viditeľnosť. 

Spôsob usporiadania, výber druhu a kvality svietidiel musia odpovedať druhu územia, druhu zástavby, 

funkčnému využitiu a prerozdeleniu plôch v dopravnom priestore, ako aj priestorovým možnostiam z hľadiska 

umiestnenia stĺpov a káblových vedení. Typ svietidiel, napojenie, rozsah osvetlenia konzultovať so správcom 

verejného osvetlenia, spoločnosťou TSMPD s.r.o., Prievidza.  

Navrhnúť vodorovné a zvislé značenie podľa platných  technických noriem a predpisov  pre dopravné 

značenie. Šírky jazdných pruhov vyznačiť vodorovným dopravným značením. V priestore pred ochranným 

deliacim ostrovčekom navrhnúť vodorovné dopravné značenie, priechod pre chodcov riešiť s vodiacimi pásmi 
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pre nevidiacich. Vodorovné dopravné značenie riešiť  vo výkresovej dokumentácií. Všetky priečne a pozdĺžne 

čiary budú vytvorené značením s reflexnou úpravou. Všetky materiály a prvky dopravného značenia musia 

byť pred použitím schválené budúcim správcom a navrhnuté v zmysle MDPT s použitím na pozemných 

komunikáciách. V prípade nutnosti  bude pôvodné vodorovné dopravné značenie odfrézované. 

Zvislé dopravné značky navrhnúť základného rozmeru a  označenie ostrovčeka v zmenšenom formáte. 

Vyhotovenie dopravného značenia musí zodpovedať STN 018020, vrátane zmeny 1 tejto normy. Rozmery, 

materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje výkresová časť STN 01 8020 príloha a. Povrch 

značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom. Činná plocha všetkých 

zvislých dopravných značiek musí byť vytvorená z retroreflexnej fólie minimálne triedy 2. Značky budú 

celolisované z oceľového pozinkovaného plechu s dvojitým stužujúcim ohybom po celom obvode vrátane 

rohov. Spojovací materiál bude nekorodujúci. 

 

  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 a kontrolovať dodržiavanie   

- podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a 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 

- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu realizácie stavby.   

 

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania. 
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4. Lehota na dodanie  

Začiatok realizácie bude do troch dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ukončenie a odovzdanie 

projektových prác bude do 65 dní od začatia projektových prác.     

 

5. Možnosť predloženia ponuky 

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.  

 

6. 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. V zmysle prílohy je 

potrebné oceniť každú ulicu samostatne a to osobitne pre projektovú dokumentáciu a osobitne 

pre autorský dozor.  

• 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 

• zoznam referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru s uvedením názvu investora a jeho 

kontaktu, pričom verejný obstarávateľ požaduje uviesť min. 3 realizované projekty (predložené vo 

vlastnom formáte uchádzača)  

• Príloha č. 5 - 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.  

 

7. 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.  

                

8. Lehota a forma predloženia ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22.02.2021 do 9:00 hod. Ponuky je potrebné poslať výlučne 

elektronicky na emailovú adresu: alena.mackova@prievidza.sk. V prípade, ak budú verejnému obstarávateľovi 

doručené cenové ponuky po tejto lehote, nebude na ne prihliadať a nebudú predmetom vyhodnotenia. 

Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.  

 

9.  Otváranie ponúk 

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

verejného obstarávateľa.  

 

10. 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.  

mailto:alena.mackova@prievidza.sk
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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.  

         

11. 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.  

  

12. Prílohy     

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

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

- Príloha č. 3 - Situácia štúdia ostrovčeka ul. Za depom 

- Príloha č. 4 - Situácia štúdia ostrovčeka na Včelárskej ulici 

- Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo  

 

 

V Prievidzi, 08.02.2021 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

            primátorka mesta 
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