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   Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 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     
          
      Identifikácia pre miesto dodania zákazky : 
      Názov :                         Zariadenie pre seniorov Prievidza 
      IČO :                            00648698 
      Sídlo :                           J.Okáľa 6 
                                            971 01 Prievidza 
      Kontaktná osoba :        Ing. Rudolf Kollár riaditeľ 
      Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Rudolf Kollár, Branislav Magdolen 
      Telefón :                       046/519 93 15, 0915784679 
      Fax :                             046/541 20 71 

E-mail :                        kollar@etelmail.sk  
 
 2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
      2.1 Názov zákazky : „ Položenie protišmykovej dlažby v priestoroch jedálne  
                                            Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa 6 v Prievidzi“.  
      2.2 Druh zákazky :   ZNH – zákazka na stavebné práce 
      2.3 Miesto dodania:  Zariadenie pre seniorov J, Okáľa 6, 971 01 Prievidza  
      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.   
      2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 16 667,00 € s DPH. 
        
 3.  Opis predmetu zákazky :    
      3.1  Predmetom zákazky je odstránenie jestvujúcej podlahovej krytiny a položenie novej dlažby  
             na podlahu v priestoroch jedálne Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi:   
             - podlahová plocha 285 m2 
             - interiérová dlažba do jedálne, protišmyková, oderu vzdorná, bledý alebo bledohnedý  
               odtieň,  
             - tekutý betón na vyrovnanie podlahy nivelačný 0 – 5 mm 
             - penetrácia podkladu 
             - špárovacia hmota 
             - silikón na dilatačné špáry 
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             - lepidlo na dlažbu flex 
             - odstránenie starej podlahoviny 
             - vyrovnanie podlahy  -nivelácia 
             - dodanie a položenie dlažby, bočných soklov a špárovanie 
             - odstránenie architektonických bariér, odvoz a likvidácia stavebného odpadu 
             - montážne, demontážne a inštalačné práce požadujeme vykonávať mimo prevádzkovej  
               doby jedálne, teda po 18.00 hod, vo večerných alebo nočných hodinách a cez víkend, pri  
               minimálnej miere hlučnosti a bez obmedzovania klientov. Zároveň musí byť dlažba                
               ukladaná postupne s možnosťou používania ostatnej časti jedálne a v dopredu dohodnutých              
               intervaloch.      
             - do ceny je potrebné zahrnúť dopravu materiálu, pracovníkov, spotrebu vody, el. energie 
        3.2  Verejný obstarávateľ stanovil  uchádzačom povinnú obhliadku miesta uskutočnenia             
               prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na  
               prípravu a spracovanie ponuky. Náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač. 
               Termín obhliadky je stanovený na 6.9.2011 o 14,00 hod., miesto stretnutia: Jedáleň  
               Zariadenia pre seniorov, J. Okáľa 6, Prievidza.         

 3.3  Dodanie predmetu zákazky – zrealizovať práce do 15.11.2011 
 
  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 dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb –  
              vytvorenie bezbariérového prostredia a z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
       5.2  Zálohy nebudú  poskytované. 
       5.3  Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní  
              a prevzatí diela objednávateľovi. 
              Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         
 
  6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
        6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (originál alebo overená kópia)    
              alebo overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Overené kópie  
              požadovaných  dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.   

   6.2 Predloženie zoznamu min. 3 prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet     
              obstarávania za  obdobie  predchádzajúcich dvoch rokov ( 2009, 2010 ) s uvedením      

         objednávateľa, predmetu obstarávania, ceny, miesta dodania, menom a priezviskom a tel.  
         kontaktom osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených     
         informácií. 

        6.3 Predloženie potvrdeného záznamu s obhliadky.  
        6.4 Podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača.  
 
   7.  Lehota na predloženie ponúk: 

   7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  12.9.2011 do 10,00hod. 
   7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1. 
   7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

               „ Položenie dlažby “ - neotvárať.  
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   8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
       Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 
 
           
   9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
       9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  
             zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
       9.2 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo. 
       9.3 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. 
       9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov,        
             neuzatvoriť zmluvný vzťah prípadne zrušiť zmluvu bez finančných nárokov uchádzača. 
   
 
 
 V Prievidzi, 17.8.2011 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 


