VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
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 uskutočnenie stavebných prác
s názvom:

„Havária športového povrchu telocvične - Výmena drevenej odpruženej podlahy
v telocvični ZŠ J. Kollára 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:
Mgr. Katarína Hulinová, katarina.hulinova@banskastiavnica.sk, 045/694 96 05
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing. Juraj Chrenko, juraj.chrenko@banskastiavnica.sk, 045/694 96 19, 0918 645 634
Mgr. Ján Kružlic, kruzlicj@gmail.com, 0904 523 872
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0014 7130 6959
IČO: 00 320 501
DIČ: 202 110 7308
2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
Predmetom zákazky je výmena drevenej odpruženej podlahy v telocvični Základnej školy Jozefa
Kollára v Banskej Štiavnici (rozmer telocvične: 15,40 x 30,90 m), z dôvodu jej výrazného poškodenia,
čo je zhrnuté aj v Odborom posudku, ktorý vypracoval Ing, Juraj Chrenko - odborne spôsobilá osoba
v oblasti stavebného inžinierstva v mesiaci apríl 2021 (Príloha č. 1).
Z dôvodu, že súčasná podlaha nespĺňa požadované parametre pre športové povrchy a jej poškodenia
sú v niektorých častiach telocvične enormné, nie je možné podlahu vymeniť lokálne ani novú podlahu
položiť na existujúcu. Preto je nutné starú podlahu demontovať a vzápätí novú namontovať.
Požadované práce:
- Demontáž pôvodnej podlahy, jej odvoz a likvidácia
- Očistenie povrchu pred položením novej podlahy
- Položenie podkladovej fólie
- Zhotovenie komplexného certifikovaného podlahového systému
- Zhotovenie čiar pre športy polyuretánovou farbou– volejbal, basketbal, florbalové bránkovisko,
bedminton - čiarovanie pre jednotlivé športy sa vykoná v odlišných farbách, v rozmeroch a šírke
podľa záväzných pravidiel jednotlivých športov. Konečné farebné prevedenie je na dohode
s verejným obstarávateľom

-

Demontáž a montáž kotviacich prvkov (rebriny, tyče na šplhanie, sito, hrazda) so zachovaním
pôvodných puzdier na športové náradie
Otvor 70 x 85 cm s úchytom – v podlahe je potrebné zrealizovať vyklápací otvor v rovine
s novou palubovou podlahou, aby bol možný prístup k ventilu kúrenia umiestnený pod
podlahou
Po obvode podlahy je potrebné osadiť soklovú alebo prahovú lištu tak, aby sa umožnilo
prúdeniu vzduchu v dutine konštrukcie podlahy, v mieste medzi podlahou a prahovou lištou
dvier bude podlaha ukončená ochrannou lištou v tvare L
Konečná úprava – vyčistenie priestorov

Špecifikácia podlahy :
- použiť komplexný certifikovaný podlahový systém - certifikát pre športové povrchy
v zmysle STN EN 14904 (po starom DIN V 18032– 2)
- certifikát FIBA (Medzinárodná basketbalová federácia)
- dvojitý drevený rošt z dosiek hrúbky min. 16 mm - dosky uložené v pozdĺžnom aj v
priečnom smere
- odpružený dvojitý rošt musí obsahovať pružné podložky zabezpečujúce odpruženie celého
systému
- lakované a impregnované už vo výrobe, nie dodatočne po montáži
- nášľapná vrstva palubovky v hrúbke min. 3,6 mm, ktorá umožňuje opakované brúsenie
- celková konštrukčná výška podlahy je 90 mm - túto je nutné zachovať z dôvodu, by sa
nemusela meniť napríklad výška osadených rebrín a aby podlaha plynule sadla k prahom
dverí
3. Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky. Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
4. Miestna ohliadka
Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom s kontaktnou osobou vo
veciach technických - Mgr. Ján Kružlic, 0904 523 872, kruzlicj@gmail.com. Miestnu obhliadku
odporúčame každému záujemcovi vzhľadom na povahu predmetu zákazky (pôdorys telocvične má
nosné stĺpy po obvodoch, počet dverí, kotviace prvky, otvor k ventilu kúrenia, prístup)
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Stredné Slovensko, okres Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavnica, ulica L. Svobodu 40
6. Termín realizácie
Termín realizácie do 31.01.2022.
Verejný obstarávateľ uvíta realizáciu v čase vianočných školských prázdnin roka 2021/2022.
7. Zmluva
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (Príloha č.2).
8. Predpokladaná hodnota zákazky
38 823,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky vyčíslená ako cena bez DPH bola stanovená na základe rozpočtu,
ktorý vypracoval Ing. Juraj Chrenko, stavebný inžinier a zamestnanec MsÚ, odd. výstavby, ÚP a ŽP
v mesiaci november 2021.

9. Podmienky účasti / obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
• cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky (môžete použiť Prílohu č.3), vrátane vyplneného výkaz výmeru (Príloha č.4)
• v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová
ponuka obsahovala podpis a pečiatku
• vyplnený a podpísaný návrh zmluvných podmienok (Príloha č. 2)
• uchádzač predloží minimálne tri referencie za obdobie posledných päť rokov, z ktorých bude
preukázateľné, že realizoval certifikovaný športový povrch rovnakého alebo podobného
charakteru, aký požaduje verejný obstarávateľ (v minimálnej cene alebo v minimálnej plošnej
výmere ako požaduje verejný obstarávateľ),
• fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať práce podľa predmetu zákazky (napr.
kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra)
-doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu zákazky
(napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade
s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 Z.z.) (zákon
proti byrokracii) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných systémov,
• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č.5)
-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. 1 a 2 zákona.
10. Cena a spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená
v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí
zahŕňať všetky náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.
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.
11. Financovanie predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti
faktúr do 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
12. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk
Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do 16.11.2021 do 11:00 hod. a to elektronicky na emailovú adresu: katarina.hulinova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s
označením „Palubovka ZŠ Kollára“ 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 poštové doručenie či prepravu kuriérom.

13. 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).
14. 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).
15. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak
úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí predchádzajúci
odsek tejto výzvy.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
V Banskej Štiavnici, dňa: 08.11.2021

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Prílohy:
Príloha č. 1 – Odborný posudok
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Návrh ceny
Príloha č. 4 – Výkaz výmer
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

