VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby pre
zákazku s názvom:
„Projektová dokumentácia rekonštrukcie ulice J. Palárika v Banskej Štiavnici –
doprojektovanie časť 3.“
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:
Dušan Vahlandt, 045/69496 19, 0908/688855, dusan.vahlandt@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:
Cieľom projektu je doprojektovanie úpravy miestnej komunikácie ul. J. Palárika časť 3 tak,
aby sa dosiahla ucelená koncepcia ulice, nakoľko verejný obstarávateľ už má vypracovanú
projektovú dokumentáciu na časti 1 a 2. Časť 3 je potrebné architektonicky zladiť s ostatnými
časťami, aby ulica dosiahla historizujúci vzhľad, bezpečnosť, komfort a estetičnosť. Ulica J.
Palárika časť 3 bude riešená ako historizujúca s konečným povrchom z kamennej čadičovej
dlažby. Tu bude riešené aj verejné osvetlenie s už existujúcim typom stožiarov s lucernami.
Vyriešiť odvodnenie ulice novonavrhnutou kanalizáciou so zaústením do časti 1. Súčasťou
PD bude aj objekt Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody, ktorých úlohou je zabezpečiť
predprípravu pre optiku. Všetky stavebné objekty na časti 3 musia byť zosúladené
z ostatnými dvomi časťami. PD časti 1 a 2 tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Situácia je
vyznačená v prílohe č.1.
Všeobecné riešenia:
V rámci spracovania PD je potrebné zapracovať:

Pri vypracovaní PD požadujeme posúdiť a navrhnúť maximálne možné rozšírenie
komunikácie s ohľadom na jednotlivú zástavbu rodinných domov a majetkové pomery
priľahlých pozemkov, ako aj posúdiť a navrhnúť možnosť jednostranného chodníka,
ktorý bude riešený z malej kamennej čadičovej kocky s kamenným obrubníkom.
- Navrhnúť a upraviť vjazdy a výjazdy k jednotlivým cieľom, zmierniť ich prípadné
prevýšenie a zabezpečiť komfortné napojenie.
- Pokiaľ bude vytvorený priestor, navrhnúť parkovacie miesta, či už pozdĺžne alebo šikmé.
- Navrhnúť odvodnenie komunikácie a prípojky k jednotlivým pozemkom.
V priebehu spracovania PD budú jednotlivé návrhy riešenia priebežne konzultované
s poverenými pracovníkmi verejného obstarávateľa, najmenej 2x počas spracovania
ako aj s Krajským pamiatkovým úradom.
-

2.1 Popis súčasného stavu
Ulica J. Palárika časť 3 slúži pre obojsmernú premávku, ale s nízkou frekvenciou premávky.
Komunikácia nemá povrchovú úpravu, len v jednej časti a to v priestore pri rímskokatolíckej
fare a kostole je čadičová dlažba. Všetky pôvodné dlažobné materiály sa navrhujú na spätné
zapracovanie. Komunikácia vykazuje zlý stavebnotechnický stav, jedným z dôvodov je aj
nedostatočné odvodnenie. Ulica J. Palárika časť 3 má pomerne veľké prevýšenie, čo je
potrebné zohľadniť pri návrhu riešenia komunikácie.
2.2 Rozsah zákazky
K vypracovaniu a predloženiu PD je potrebné:
- Zameranie územia so zakreslením podzemných inžinierskych sietí a overením u ich
majiteľov alebo správcov.
- Zabezpečiť súčasne od správcov sietí vyjadrenia k stavebnému povoleniu, ktoré budú
odovzdané spolu s PD.
- Zabezpečiť vyjadrenia a záväzné stanoviská Krajského pamiatkového úradu.
Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu bude odovzdaný v počte 8 paré +
2 x na CD nosiči.
Projektová dokumentácia bude obsahovať všeobecne:
- Výškové a šírkové usporiadanie a ich povrchovú úpravu vrátane podkladových vrstiev
- Úpravu komunikácie – výmena povrchových a konštrukčných vrstiev existujúcej
komunikácie a ostatných verejných priestranstiev
- Potrebné je riešiť odvodnenie komunikácie, prípojky a výjazdy k objektom
- Vybudovanie rozvodov a svietidiel verejného osvetlenia
- Rozvody chráničiek slaboprúdu /pre televíziu a optický kábel/
- Navrhnúť dažďovú a splaškovú kanalizáciu
Projektová dokumentácia bude predložená v objektovom členení a spracovaní dokumentácie
vo výkresovej časti v min. prevedení nasledovne:
Objekt SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
1. Technická správa
2. Situácia M 1:200
3. Vytyčovací výkres M 1:250
4. Situácia architektonické riešenie M 1:250

5. Vzorové priečne rezy M 1:50
6. Pozdĺžne profily
7. Priečne rezy M 1:100
8. Uličné vpusty M 1:10 (Odvodňovacie rigoly)
9. Statika oporných múrov
10. Prenosné dopravné značenie M 1:1000
11.Trvalé dopravné značenie M 1:1000
12. Výkaz výmer
13. Rozpočet
Objekt SO 02 Kanalizácia – dažďová, splašková
1. Technická správa
2. Situácia M 1:200
3. Pozdĺžny profil kanalizácie
4. Uloženie kanalizačného potrubia v ryhu 1:500/100
5. Výpis kanalizačných prípojok
6. Kanalizačné šachty
7. Výkaz výmer
8. Rozpočet
Objekt SO 03 Verejné osvetlenie
1. Technická správa
2. Protokol o určení vonkajších vplyvov
3. Situácia M 1:500
4. Svietidlá
5. Rozvádzač VO
6. Charakteristické rezy káblovými ryhami M 1:25
7. Výkaz výmer
8. Rozpočet
Objekt SO 04 Trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody
1. Technická správa
2. Situácia, trasy pre vonkajšie oznamovacie rozvody M 1:500
3. Prístupové káblové komory M 1:25
4. Charakteristické rezy káblovými ryhami M 1:25
5. Výkaz výmer
6. Rozpočet
Miestna obhliadka: Termín miestnej obhliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom
so zodpovedným pracovníkom uvedeným v záhlaví tejto výzvy.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné nám. 1,
969 24 Banská Štiavnica
4. Termín plnenia: do 15.02. 2020
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. Predpokladaná hodnota zákazky:

Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
18.227,- eur bez DPH
7. 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 (môžete použiť prílohu č.3)
 oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby (kópia výpisu z obchodného registra,
živnostenského registra)
- doklad
o oprávnení dodávať službu podľa predmetu zákazky (napr. kópia
živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade
s ustanoveniami zákona č. 117/2018 Z. z. zákona o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečíme z dostupných informačných
systémov
 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.4)
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky
uvedená v ponuke bude vyjadrená v eurách (EUR). 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.
9. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:
Poskytnutá služba bude financovaná z rozpočtu mesta Banská Štiavnica formou
bezhotovostného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu.
10. Spôsob a lehota na predkladanie predbežných cenových ponúk:
Záväznú cenovú ponuku bude možné predkladať v lehote najneskôr do štvrtka 21.11.2019
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 „PD ulice J.
Palárika – doprojektovanie časť 3“ 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)
b)
c)
d)
e)

predložil neplatné doklady,
nepredložil požadované doklady alebo informácie,
poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy,
dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).

12. Kritéria 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 hodnotenie 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 07.11.2019

Mgr. Nadežda Babiaková,
primátorka mesta

Prílohy:
Príloha č. 1- Situácia
Príloha č. 2- PD ulice J. Palárika časť 1 a 2
Príloha č. 3- Návrh ceny: Projektová dokumentácia rekonštrukcie ulice J. Palárika v Banskej
Štiavnici – doprojektovanie časť 3.
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o zákaze činnosti

