VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na stavebné práce
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku s názvom:
„Oprava fasád a klampiarskych prvkov Zsemberyovského domu v Banskej Štiavnici“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a adresa verejného obstarávateľa:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
PhDr. Mária Sedileková, 045/694 96 06, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing. Róbert Vavro, 045/6949619, 0918/645634, robert.vavro@banskastiavnica.sk,
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK53 0200 000000 0014525422
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK72 5600 0000 0014 0129 6003
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
2. Predmet a špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – vysprávky poškodených častí
fasád a nutné opravy klampiarskych prvkov objektu Zsemberyovského domu na
Nám. Sv. Trojice č. 1 v Banskej Štiavnici, nachádzajúceho sa na parc. č. 3203, súp. č. 5
v k. ú. Banská Štiavnica. Zsemberyovský dom je Národnou kultúrnou pamiatkou
zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2503/12.
Oprava klampiarskych prvkov a vysprávky fasád je potrebné realizovať v najnutnejšej miere
– zo strany Námestia Sv. Trojice a zo strany Radnice. Oprava fasády pozostáva z opravy
korunnej rímsy zo strany Námestia Sv. Trojice, opravy omietok (najmarkantnejšie
poškodenia omietok v oblasti nad soklovým obložením) zo strany Radnice a Námestia Sv.
Trojice – lokálne vysprávky a opravy s doplnením umelecko-remeselným spôsobom
a následným náterom opravených častí, a opravy poškodených klampiarskych konštrukcií –
najnutnejšie výmeny klampiarskych prvkov (žľabov, hákov, zvodov, oplechovania). Pre
ilustráciu prikladáme fotografie poškodených častí (príloha č. 2).
Súčasťou stavebných prác je aj odvoz sute a stavebného odpadu a zabezpečenie a následné
očistenie staveniska v zmysle platných noriem.
Oprava fasády je rozdelená do niekoľkých fáz, a to podľa dotácií poskytnutých
Ministerstvom kultúry SR. V tomto roku bude aktuálne pridelená dotácia 20.000,- eur.

Miestna obhliadka: potrebná
Termín miestnej ohliadky si môžu uchádzači dohodnúť u zodpovednej osoby uvedenej ako
kontaktná osoba vo veciach technických v záhlaví tejto výzvy.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Zsemberyovský dom, Nám. Sv. Trojice č. 1,
Banská Štiavnica
4. Termín plnenia: september - október 2019
5. Zmluva:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Z.z. obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy
a cenovej ponuky úspešného uchádzača.
6. Financovanie predmetu zákazky
Predmet zákazy bude financovaný z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry
SR a z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na sumu:
26.915,- EUR bez DPH
8. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky podľa bodu č. 2 tejto výzvy a vyplnený výkaz výmer (príloha č. 1 a č. 3)
 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať realizovať uvedené stavebné práce
 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.4)
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je
povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona.
9. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa bodu č. 2 tejto výzvy.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR) a musí zahŕňať
všetky náklady spojené s realizáciou premetu zákazky. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
10. Spôsob a lehota na predkladanie predbežných cenových ponúk:
Záväznú cenovú ponuku bude možné predkladať v lehote najneskôr do pondelka
09.09.2019
do
10:00
hod.,
mailom
na
e-mailovú
adresu:

maria.sedilekova@banskastiavnica.sk. Ponuky môžete posielať aj poštou, alebo doručiť
osobne v obálke s označením „Zsemberyovský dom – oprava fasád a klampiarskych
prvkov“ na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1,
969 24 Banská Štiavnica.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum
odoslania ponuky na poštovú prepravu.
11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:
a) predložil neplatné doklady,
b) nepredložil požadované doklady alebo informácie,
c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, nebol oprávnený na poskytnutie služby
bodu č. 2 tejto výzvy.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za
kompletné uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy vyjadrená
v eurách vrátane DPH (ak je uchádzač platca DPH).
13. Doplňujúce informácie:
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým
verejný obstarávateľ podpíše Zmluvu o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade,
ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať Zmluvu.
Uchádzači, ktorí predložia svoje predbežné cenové ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu
nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.
V Banskej Štiavnici, dňa 30.08.2019

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta
Prílohy:
Príloha č. 1- Návrh ceny: Oprava fasád a klampiarskych prvkov Zsemberyovského domu
Príloha č. 2- Fotodokumentácia
Príloha č. 3- Výkaz výmer

