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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK  
ZA ÚČELOM STANOVENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
(ďalej iba „ZVO“) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:                           Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:                             00 317 209 
DIČ:                             2021339276 
Zastúpený:                   Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Kontaktná osoba:          Ing. Eva Granátová 
Telefón: +421 42 4455 745; +421 918117053 
E-mail: obstaravanie@dubnica.eu 

 
Názov zákazky 
Projektová dokumentácia  - Revitalizácia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom 

Stručný opis predmetu zákazky (Finálna špecifikácia sa môže upravovať, nakoľko verejný obstarávateľ je 
v štádiu prípravy verejného obstarávania) 

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie revitalizácie Námestia Matice Slovenskej 
v Dubnici nad Váhom, v nadväznosti na spracovanú architektonickú štúdiu (prílohou sú vizualizácie). 
 
Dotknuté parcelné čísla: KN C 800/62, KN C 800/73, KN C 904/5, KN C 800/25 k.ú. Dubnica nad Váhom 
 
Projektová dokumentácia bude riešiť celkovú revitalizáciu námestia, ktoré bolo vybudované v roku 2012.  
Návrh členenia námestia v rámci revitalizácie pozostáva zo 6 sektorov: 

A) Hlavná plocha námestia 
B) Plocha oddelená od hlavného námestia schodiskovými stupňami, ktoré prekonávajú výškový zlom 
C) Miniparčík 
D) Priestor pred Strednou priemyselnou školou 
E) Ulička spájajúca námestie s miniparčíkom pri historickej soche   
F) Kultúrny park 

 
Pod sektorom A a B sa nachádzajú podzemné garáže. 
 
SEKTOR A 
Hlavná plocha je najväčšou plochou riešeného námestia. Celá plocha je dláždená s umiestneným ďalších 
objektov. Hlavnú plochu je potrebné nanovo uložiť aj so všetkými podkladovými vrstvami a zavedenými 
inštaláciami.  
Objekty, ktoré majú byť umiestnené v sektore A:  
A1 Mobilná zeleň -  na plochu budú umiestnené stále kvetníky rôznej veľkosti po obvodoch plochy. 
Rozmery kvetníkov budú vychádzať z formátu dlažby. Výška kvetníkov bude premenlivá podľa druhu výsadby. 
Súčasťou zostavy kvetníkov budú monolitické betónové hranoly umožňujúce posedenie pre mladých. Do 
zostavy bude možné zapojiť ďalší mobiliár ako stoličku, polihovátko. 
A2 Priestorový ústredný objekt  - bude ústredným prvkom celej plochy, ktorý bude slúžiť ako pobytová 
vyvýšená plocha na sedenie a sledovanie vedľajších plôch i ako pódium pre kultúrne podujatia. Tienenie bude 
zabezpečené tieniacimi membránami. Objekt je nutné navrhnúť tak, aby bolo možné v prípade potreby 
zabezpečiť jeho rozšírenie mobilnými prvkami (vystúpenie väčšieho súboru a pod.). Koncepcia musí počítať 
s inštalovaním  scénického zariadenia – osvetlenie, ozvučenie, opona. 
A3 Pódium – drevené pódium bude umiestnené na rozhraní sektora A a F. Drevená plocha je navrhnutá ako 
vyvýšená z oboch strán prístupná schodmi. Pódium má kukátkovú koncepciu s konštrukciou pre inštalovanie 
scénického zariadenia – osvetlenie, ozvučenie, opona. Kapacita pre divákov počíta s plochou 1 700 m2 
v sektore A a s 600 m2  v sektore F. Pri hustote 2,5 diváka/m2  je plánovaná kapacita 5 750 osôb.  
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A4 Gejzírová fontána – vodné výstreky z dlažby budú inštalované po stranách pred objektom A2. Požiadavky 
na fontánu – programovateľné, dynamické osvetlenie a výstreky podľa hudby s technickým zázemím 
v priestore infocentra.  
A5 Kaviarenské exteriérové sedenia – tri drevené pódia 5x5 m kombinované s vegetačnou pergolou pri 
reštaurácii a 2 drevené pódia pred obchodným domom bez pergol. Medzi pódiami budú umiestnené stromy 
v kvetináčoch príslušných rozmerov.  
 
SEKTOR B 
Tento priestor je prechodom od námestia k zastávkam autobusov. Od hlavnej plochy A je oddelený pobytovým 
schodiskom so sedením na stupňoch. Existujúca konštrukcia vodnej plochy ostane zachovaná, ale bude 
revitalizovaný vodný tok s výstrekmi z dlažby.  
Novým objektom v sektore B bude dvojpodlažná budova infocentra, umiestnená v línii s existujúcou 
kaviarňou. Jej súčasťou budú aj verejné WC. Zásadnou požiadavkou novej budovy infocentra je zelená strecha.  
 
SEKTOR C 
Tento priestor je malým parkom slúžiacim na posedenie pod stromami. Revitalizácia bude spočívať v uložení 
novej dlažby v kombinácii s kamennou kockou a umiestnením pylónu mestských hodín.  
 
SEKTOR D 
Plocha pred Strednou priemyselnou školou je neodmysliteľnou súčasťou námestia, oddelená od hlavnej plochy 
námestia ul. Obrancov mieru. Je tvorená rovnakou dlažbou ako na námestí, ktorá bude v rámci revitalizácie 
nanovo uložená. V strede bude umiestnená zmenšená kópia priestorového ústredného objektu A2 z hlavnej 
plochy námestia. V nadväznosti na hlavnú plochu bude revitalizovaná v tomto sektore tiež zeleň tak, aby 
nadviazala polohovo a druhovo na hlavnú plochu námestia.   
 
SEKTOR E 
Ulička spájajúca námestie s miniparčíkom pri historickej soche je v rámci námestia frekventovaným peším 
ťahom. Revitalizácia priestoru bude spočívať v rekonštrukcii povrchov, doplnení zelene a mobiliáru.  
 
SEKTOR F 
Ide o novovzniknutý priestor, pod ktorým nie sú podzemné garáže a je možné tu založiť stromovú zeleň 
a vytvoriť malý park, pričom usporiadanie stromov bude sledovať modul z plochy námestia. Trávnatá plocha 
bude spevnená dizajnovou zatrávňovacou dlažbou a nepravidelne uloženými betónovými platňami.  
 
Všeobecné požiadavky: 
Zatienenie námestia sa dotkne časti plochy v letných mesiacoch. Zatienenie môže byť formou membrán 
(rôznej farby a rôzneho tvaru) upnutých do lankového systému. Lanká môžu byť kotvené v stožiaroch 
osvetlenia a prípadne prostredníctvom ďalších mobilných stĺpov.  
V sektoroch s dlažbou je nutná revitalizácia povrchu uložením novej dlažby. Okolité betónové plochy sú 
v dobrom stave čo sa týka podkladu, potrebná je oprava poslednej vrstvy metódou metličkového betónu.  
 
Dokumentácia pre odstránenie stavby bude  
 
Uvedený návrh a spracovaná architektonická štúdia je podkladom pre projektovú činnosť, ktorý je možné 
v priebehu projektových prác operatívne meniť a dopĺňať s ohľadom na požiadavky verejného 
obstarávateľa.  
 
Rozsah požadovanej dokumentácie: 

1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)  
2. Dokumentácia pre realizáciu stavby (realizačný projekt) 

 
Súčasťou cenovej ponuky bude: 

- zistenie súčasného stavu 
- súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác 
- vytýčenie sietí  
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Súčasťou predmetu zákazky je aj udelenie nevýhradnej licencie k vytvorenému dielu, súčinnosť v procese 
verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác.  
Projektová dokumentácia bude odovzdaná v listinnej podobe v rozsahu 6 paré  a súčasne v digitálnej forme 
(formát pdf a dwg) na CD (DVD) a USB v 1 vyhotovení. 

Termín dodania alebo poskytnutia služby: 60 dní 

Lehota na predkladanie indikatívnych ponúk – za účelom určenia PHZ: 09.03.2021 14:00 

Indikatívne ponuky sa predkladajú elektronicky na email: obstaravanie@dubnica.eu 

Obsah ponuky: 

Krycí list ponuky – hospodársky subjekt predloží e- mailom vyplnený dokument. 

Ďalšie informácie: 
Prieskum trhu je realizovaný za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky a nebude viesť 
k podpísaniu zmluvy s úspešným hospodárskym subjektom.  
Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená ako aritmetický priemer cien bez DPH z  predložených 
cenových ponúk.  

Za poskytnutie požadovaných informácií a predloženie indikatívnej ponuky verejný obstarávateľ ďakuje. 

Ing. Eva Granátová 
Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 
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