VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie služby
pre zákazku 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 názvom:
„ Projektová dokumentácia: rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici
Mládežnícka 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, 045/6949 606
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing. arch. Jakub Melicherčík, jakub.melichercik@banskastiavnica.sk, 045/6949 603; 0907/818591
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 rekonštrukciu
prvej etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici na
pozemkoch parc. CKN č. 3863/1, 5544/74, 5737/6, 4599/1, 3991, 3863/3, 3984/1, 3864/1 a EKN
č. 1639/2, 1630/4, 6596/1 v k. ú. Banská Štiavnica vrátane prístupovej komunikácie na ulici
Mládežnícka a od križovatky z ulice Dolná. Riešené územie tvorí prílohu č. 1.
Projektová dokumentácia bude riešená ako jednostupňový projekt pre potreby územného
a stavebného konania v podrobnostiach realizačnej dokumentácie.
Projekt bude riešiť dispozičnú úpravu existujúceho parkoviska ako aj prístupovej komunikácie od
križovatky s ulicou Dolná, pričom existujúca prístupová komunikácia bude upravená smerovo
a výškovo tak, aby bola zhomogenizovaná na jednotnú návrhovú kategóriu a návrhovú rýchlosť.
V celej dĺžke bude navrhnutý jednostranný chodník od ulice Dolná. Vstup na parkovisko bude
navrhnutý z upravenej komunikácie Mládežnícka s navrhnutím polohy vjazdu a výjazdu na
parkovisko a vytvorením priestorovej rezervy na osadenie vstupného a výstupného terminálu
(systém rámp a príslušnej technickej infraštruktúry parkoviska), ktorý však nebude súčasťou
projektu, ale bude riešený samostatne, pričom projektant rekonštrukcie parkoviska zabezpečí
koordináciu s projektantom resp. dodávateľom tohto systému.

Súčasťou projektu bude aj vyriešenie odvodnenia parkoviska a prístupovej komunikácie systémom
cestnej kanalizácie a uličných vpustov s odlučovačom ropných látok (ORL).
Z dôvodu smerovej, výškovej a šírkovej úpravy prístupovej cesty uvažujeme aj s dvoma objektmi
oporných múrov:
1) Asanácia a novo vybudovanie existujúceho oporného múru vpravo na začiatku ulice Mládežnícka
pri exitujúcej obytnej budove pre potreby rozšírenia cesty vrátane chodníka a
2) Návrh nového oporného múru vľavo z dôvodu smerovej a výškovej úpravy prístupovej cesty .
Súčasťou projektu je aj navrhnutie priečneho prechodu pre chodcov k vjazdu na ulicu Mládežnícka
od ulice Dolná tak, aby bol zabezpečená prirodzená pešia trasa pre chodcov na parkovisko
a k obchodom nachádzajúcich sa pri parkovisku.
Takisto je potrebné zvážiť zelený oddeľovací pás resp. stromoradie, (s dostatočnou plochou na
vsakovanie vody pre zeleň a rast koreňov) na oddelenie parkoviska od ulice Mládežníckej v prípade
schválenia od príslušných orgánov.
Súčasťou projektu je aj vytvorenie dostatočného priestoru pre osadenie verejného osvetlenia
v koordinácii s projektantom elektrickej prípojky, rámp, pripojenia na optiku a kamery
a elektrických navádzacích tabúľ s počtom miest a nabíjacej stanice s predprípravou príslušnej
dopravného značenia.
Objednávateľ takisto požaduje overenie prípadného stojiska pre prípadné státie mikrobusov,
prípadne overenie možnosti zriadenia resp. vybudovania verejnej toalety v náväznosti s napojením
na objekt na parc. CKN č. 3983/1 vo vlastníctve Mesta.
Predmetom projektu bude aj geodetické zameranie predmetného územia vrátane zakreslenia
exitujúcich inžinierskych sietí (IS). Samotné projekty preložiek IS nebudú súčasťou projektu
a objednávateľ si ich bude riešiť vo vlastnej réžii. Projektant zabezpečí spoluúčasť a koordináciu
jednotlivým spracovateľom položiek IS.
Súčasťou projektu môže byť aj drobná architektúra, ako určenia plôch pre lavičky a koše s
naznačením ich osadenia.
Projekčne je nutné sa vysporiadať sa aj s ohraničením parkoviska pre automobily, s
bezpečnou možnosťou pohybu peších.
Návrh ideového riešenia bude pred rozpracovaním odsúhlasený s objednávateľom.
Objednávateľ požaduje aj vyznačenie postupnej etapizácie výstavby a do finálneho rozpočtu na
realizáciu parkoviska započítať i autorský dozor.
Podrobný rozpis objektovej skladby a členenie projektovej dokumentácie:
A. Sprievodná správa
B. Celková situácia stavby
C. Dopravné značenie (vrátane odsúhlasenia s ODI a vydania určenia dopravného značenia)
D. Stavebné objekty
SO101 Parkovisko
Technická správa
Situácia
Pozdĺžny profil
Vzorový priečny rez
Priečne rezy
Vytyčovací výkres
Detaily
Výkaz výmer
SO102 Úprava cesty Mládežnícka I etapa
Technická správa

Situácia
Pozdĺžny profil
Vzorový priečny rez
Priečne rezy
Vytyčovací výkres
Detaily
Výkaz výmer
SO103 Oporný múr 1
Technická správa
Situácia
Priečne rezy
Vytyčovací výkres
Výkresy tvaru
Detaily
Výkaz výmer
Statický posudok
SO104 Oporný múr 2
Technická správa
Situácia
Priečne rezy
Vytyčovací výkres
Výkresy tvaru
Detaily
Výkaz výmer
Statický posudok
SO501 Cestná kanalizácia
Technická správa, hydrovýpočet, tabuľky šachiet
Situácia
Vytyčovací výkres
Pozdĺžne profily
Šachty na potrubí
Uloženie potrubia
Osadenie odlučovača ropných látok, výkopy
Výkaz výmer
E. Dokumentácia meračských prác (zameranie územia + vyjadrenia k existencii IS)
F. Rokovania
G. Orientačný rozpočet (s uvedením etapizácie s autorským dozorom)
Dokumentácia pre majetkovo právne vysporiadanie a inžinierska činnosť nebude súčasťou projektu
a zabezpečí si ju objednávateľ vo vlastnej réžii, okrem prípadného naznačenia jednoduchých
prekládok optických sietí v území.
Projektová dokumentácia bude odovzdaná v počte paré 10x + 2x na CD nosiči.
3. Miesto dodania predmetu zákazky
Miestom dodania predmetu zákazky je: Mesto Banská Štiavnica, intravilán k. ú. Banská Štiavnica
4. Termín dodania : 22.02.2020 na stavebné náklady a do 14.03.2020 kompletný projekt

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:
34.813,- eur bez DPH
7. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky, v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová
ponuka obsahovala podpis a pečiatku (môžete použiť prílohu č.2)
 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.3)
8. 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 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 utorka 06.02.2020 do 13:00 hod. a to elektronicky na
e-mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou v uzavretej obálke
s označením „PD rekonštrukcie parkoviska na ulici Mládežnícka“ 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: 28.01.2020

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
Prílohy:
Príloha č. 1- Situácia riešeného územia
Príloha č. 2- Návrh ceny
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

