VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie služby
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na zákazku s nízkou hodnotou s názvom:
„ Projektová dokumentácia na realizáciu prepojovacieho schodiska, chodníka a vjazdu na
ulici J. Fándlyho a chodníka na ulici Ludvíka Svobodu v Banskej Štiavnici“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov a adresa verejného obstarávateľa: MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/694 96 06
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Dušan Vahlandt, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/694 96 19; 0918/688855
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK5302000000000014525422
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK72 5600 0000 0014 0129 6003
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu
prepojovacieho schodiska, chodníka a vjazdu na ulici J. Fándlyho a chodníka na ulici
Ludvíka Svobodu na sídlisku Drieňová v Banskej Štiavnici. Cieľom projektu je taký návrh
úpravy miestnej komunikácie, aby sa dosiahla bezpečnosť a komfort prechodu a estetičnosť
celkovej úpravy. Predmetom je taktiež zváženie možnosti bezbariérovosti úpravy.
2.1 Všeobecné:
V rámci spracovania PD je potrebné:
- navrhnúť a upraviť vjazdy a výjazdy k jednotlivým cieľom a zabezpečiť komfortné
napojenia,
- V priebehu spracovania PD budú jednotlivé návrhy riešenia priebežne konzultované
s poverenými pracovníkmi oddelenia výstavby, najmenej 2x počas spracovania.
2.2 Popis súčasného stavu
Jedná sa o prepojovací chodník, ktorý bol vytvorený len živelne občanmi, ktorí si vytvorili skratku
na prechod zo sídliska Drieňová do ďalších významných lokalít mesta. Tento prechod bol
vytvorený vo svahovitom teréne, ktorý má v istej časti úplne skalné podložie. V niektorých
miestach bol prechod upravený štrkodrvou. Tento prechod je nevhodný hlavne v daždivom

a zimnom období. Od začiatku úseku po koniec má stále stúpanie, v druhej polovici terénu je toto
stúpanie už značné. Verejné osvetlenie je len v určitej časti riešenej lokality a nedosahuje na celú
plochu, predovšetkým nedosahuje na najstrmejšiu časť ohraničenú náletovými drevinami. Plocha
prechodu je v miernom záreze, a preto aj dažďová voda steká po telese prechodu a mení jeho
podklad na takmer neschodný. V ďalšej časti ulice Ludvíka Svobodu chýba chodník pre peších od
vjazdu k bytovému domu až po navrhované schodisko. Výjazd z ulice J. Fándlyho je neusmernený,
tvorí jednu veľkú plochu bez ohraničenia. Situácia riešeného územia je v prílohe č. 1 a č. 2.
2.3 Rozsah zákazky
Požadovaný návrh riešenia spočíva v konečnej stavebnej úprave prepojovacieho chodníka zo
sídliska Drieňová do ďalších častí mesta cez neupravený kopec na pozemku parc. CKN č. 5374
(EKN 2019/1). Navrhovaný chodník sa na začiatku úseku napája na panelovú plochu popri štátnej
ceste III. triedy, ktorá tvorí akoby chodník pre peších a odstavnú plochu pre motorové vozidlá.
Koniec úseku sa zase napája na ulicu J. Fándlyho na horizonte a odtiaľ smerom na ulicu Ludvíka
Svobodu jednou stranou po vjazd k bytovému domu p. č. 5332. Novonavrhovaný chodník na ulici
Ludvíka Svobodu bude zriadený ako jednostranný popri miestnej komunikácii v šírke cca. 1,5 m.
Ďalej bude smerovať na ulicu J. Fándlyho popri novonavrhovanom usporiadaní vjazdu a výjazdu
ulice J. Fándlyho, až k novému schodisku. Ulica J. Fándlyho nemá konečnú povrchovú úpravu, je
upravovaná len štrkodrvou. K vypracovaniu PD je potrebné v prvom rade vypracovať výškopis
a polohopis. Tu bude v značne svahovitom teréne potrebné navrhnúť schodiská s podestami.
Spodná, menej svahovitá časť bude slúžiť ako chodník ale aj ako komunikácia na občasný prejazd
osobných motorových vozidiel. Spodná časť by mala mať min. šírku 2,50 m. Schodisko
s podestami šírku cca 2,00 m. Materiál schodiska betón v kombinácii so zámkovou dlažbou na
medzipodestách, prípadne aj na nástupniciach tak, aby schodisko bolo dostatočne odolné proti
poveternostným vplyvom. Popri schodisku, prípadne jeho stredom navrhnúť oceľové zábradlie.
Popri schodisku a komunikácii navrhnúť odvodňovací rigol, ktorý bude zaústený do existujúcej
priekopy v spodnej časti. Spodná časť, po ktorej by mali občasne prechádzať motorové vozidlá
musí mať spevňujúci podklad pre takéto zaťaženie. Je potrebné posúdiť a navrhnúť doplnenie
verejného osvetlenia na celú komunikáciu pre peších a občasný prejazd vozidiel a schodisko.
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
- projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu bude odovzdaný v počte paré 8 x + 2 x
CD
Projektová dokumentácia realizácie bude obsahovať všeobecne:
- výškové a šírkové usporiadanie komunikácií a ich povrchovú úpravu vrátane podkladových
vrstiev
Projektová dokumentácia bude predložená v objektovom členení a spracovaní dokumentácie
vo výkresovej časti v min. prevedení nasledovne:
Objekt SO 101 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. Odvodňovacie rigoly,
9. Výkaz výmer
10. Rozpočet
3. Miesto dodania predmetu zákazky
Miestom dodania predmetu zákazky je: Mesto Banská Štiavnica, intravilán k. ú. Banská Štiavnica
4. Termín dodania : do konca februára 2020
5. Zmluva
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ podpíše Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.
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:
10.150,- eur bez DPH
7. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky, (na uvedenie cenovej ponuky môžete použiť prílohu č. 3), v prípade zaslania
cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová ponuka obsahovala podpis
a pečiatku
 oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby
- doklad o oprávnení dodávať službu podľa predmetu zákazky (napr. kópia živnostenského
oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade s ustanoveniami zákona
117/2018 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 a podľa bodu č. 2 a 7 tejto výzvy. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača.
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:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného
platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku prosím zašlite v lehote najneskôr do štvrtka 5.12.2019 do 12:00 hod. a to elektronicky na
e-mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou v uzavretej obálke
s označením „PD prepojovacieho schodiska, chodníka a vjazdu na ul. J. Fándlyho a chodníka
na ulici L. Svobodu“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská
Štiavnica.
Rozhodujúci pre doručenie ponuky je dátum 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,
d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy
e) 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: 25.11.2019

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
Prílohy:
Príloha č. 1, 2 - Situácia riešeného územia
Príloha č. 3 - Návrh ceny na určenie PHZ: PD na realizáciu prepojovacieho schodiska, chodníka
a vjazdu na ulici J. Fándlyho a chodníka na ulici Ludvíka Svobodu v Banskej Štiavnici
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

