
    

                            MESTO  NEMŠOVÁ 
                   Mestský úrad v Nemšovej, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
OV/1476/ PR-001              Tel. kontakt: 032/6509614                  V Nemšovej, 18.12.2013 
 
                                              
                       
                                                                                                 
 
Vec:   Verejné obstarávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov - výzva na predloženie ponuky a zaslanie súťažných podkladov. 

 
 
       Mesto Nemšová ako verejný obstarávateľ, Vás touto cestou žiada o predloženie cenovej 
ponuky na dodávku projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu 
vykonávacieho projektu s rozpočtom a výkazom výmer na  stavbu: „Oprava areálu 
letného kúpaliska Nemšová“ na  Ul. Mierové námestie č. 93/59, 914 41 Nemšová. V prílohe 
Vám zasielame súťažné podklady k verejnému obstarávaniu predmetnej zákazky a  zmluvu 
o dielo.             
       Termín na predloženie cenovej ponuky je 30.12.2013 do 10.00 hod. v podateľni budovy 
Mestského úradu v Nemšovej na 1.NP, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.  
POŽADOVANÉ ČLENENIE DOKUMENTÁCIE: 
A  Sprievodná správa      
B.1  Súhrnná technická správa   
B.2  Projekt požiarnej ochrany    
C.1  Situačný výkres širších vzťahov   
C.2  Celková situácia stavby     
C.3  Koordinačný situačný výkres   
C.4  Katastrálny situačný výkres  
  
D.  Dokumentácia stavebných objektov:     
D.1  SO 01 Viacúčelový bazén - technológia , prvky  
D.2  SO 02 Detský bazén      
D.3  SO 03 Spevnené plochy  
D.4                  SO 04 Oplotenie. 
D.5                  SO 05 Zavlažovací systém  
D.6  SO 06 Vnútorné areálové rozvody    
D.7  SO 07 Detské a volejbalové ihrisko    
D.8  SO 06 Nerezové bazény a atrakcie    
D.7  SO 07 Oprava objektu strojovne ( bazénová technológia, stanovište plavčíka   
                                   s ovládacím panelom prvkov bazéna a rozhlasu)                                                  
D.8                  SO 08  Hlavná budova – predaj vstupeniek, sklad, fasáda s výmenou výplní            
                                    otvorov a zateplením.  
E  Zásady organizácie výstavby.     
F.  Dokladová časť       
G.  Náklady stavby ( v členení po jednotlivých SO a celkový NS).  
H.                    Výkaz výmer.      
 



Forma ponuky:  V zalepenej obálke s označením: „Oprava areálu letného kúpaliska 
Nemšová“ – cenová ponuka na PD.  Cenová ponuka musí obsahovať 4 krát návrh zmluvy 
o dielo potvrdený zhotoviteľom. 
Termín plnenia : do 31.1.2014. 
        Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte nám v stanovenom termíne 
cenovú ponuku na predmet zákazky.    

 

 

 

 
                                                                                                          Ing. František Bagin 
                                                                                                              primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 1 krát súťažné podklady- CD so zameraním kúpaliska. 
              1 krát zmluva o dielo. 
 
 
 
 


