
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: 

 

„Obnova vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici - Štefultov“ 

 

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 

Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:  

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:  

Dušan Vahlandt, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/694 96 19, 0918 688 855  

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

 

2. Predmet zákazky: 

 

Predmetný objekt je samostatne stojaci objekt požiarnej zbrojnice. Objekt je členený na dve úrovne 

a to hlavný objekt zbrojnice a časť garáže (prístavba s výškovým rozdielom -1,8 m od úrovne podlahy 

hlavného objektu). Objekt má 1 podlažie (1.NP). Pôdorysné rozmery hlavného objektu sú 9,928 x 

10,279 m, pôdorysné rozmery garáže sú 5,1 x 12,507 m. Strechu hlavného objektu tvorí sedlová 

strecha a druhá časť objektu - garáž má pultovú strechu. Konštrukčný systém v hlavnej časti objektu 

je kamenný múr hrúbky 550 mm s dreveným stropom s doskovým debnením a dreveným krovom v 

časti prístavby garáž je konštrukčný systém pórobetónový murovaný hrúbky 300 mm s 

monolitickými železobetónovými vencami, postavený tradičnou murovanou technológiou a strecha 

je pultová tvorená drevenými krokvami.  

 

Predmet stavebných prác na objekte hasičskej zbrojnice spočíva v: 

1.) Tepelná ochrana objektu 

- Obvodový plášť časť garáž a sklad (vrátane ostení otvorov) 

- Strop garáže a skladu zhora (tepelná izolácia strešnej konštrukcie medzi krokami) 

- Sokel od terénu do výšky +0,8 m nad terénom sokel do hĺbky 1,0 m pod úroveň terénu 

časť hlavný objekt 

- Zhora zateplenie stropu nad 1. NP (tepelná izolácia podlahy v podkroví) 
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2.) Modernizácia a ostatné práce 

- Stavebné úpravy okapového chodníka okolo domu 

- Drenáž okolo objektu na úrovni základovej škáry a odvedenie vody do trativodu 

- Sanácia dreveného stropu miestnosti 1.07 

- Odvetranie soklovej časti z ext. strany (štrkový okapový chodník) 

- Sanácia vnútorných povrchov stien a podláh 

- Stavebné úpravy výšky vjazdu do garáže 

- Doplnenie elektrického kúrenia 

- Výmena klampiarskych prvkov strechy 

- Povrchová úprava ext.stien 

 

Pre stanovenie rozsahu prác je nutné vykonať miestnu obhliadku predmetnej nehnuteľnosti. 

 

Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom – Ing. Jaromír Piliar, jaromir.piliar@banskastiavnica.sk, 045/694 96 17, 

0905 597 672. 

 

Termín realizácie: máj/jún/júl 2019 

 

Termín ukončenia prác: do 10 týždňov od zahájenia prác 

 

3.  Zmluva:  

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného 

uchádzača. 

 

4. Variantné riešenie: 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. 

 

5. Miesto uskutočnenia služieb: 

Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica. 

 

6. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstvo vnútra SR a z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 60 kalendárnych 

dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  

26 250,- € bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky vyčíslená ako cena bez DPH bola stanovená na základe rozpočtu, 

ktorý vypracoval Ing. Ján Noga, autorizovaný stavebný inžinier v mesiaci február 2019. 

  

8. Typ zákazky: 

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 a § 117 zákona NR SR 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

9. Podmienky účasti 

 Ponuka musí obsahovať:  



      
 

 

 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, 

vrátane oceneného výkaz-výmeru 

 fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa predmetu zákazky 

 v prípade, ak bude cenová ponuka zaslaná e-mail-om, je potrebné, aby ponuka obsahovala 

podpis a pečiatku uchádzača 

 úspešný uchádzač doloží technickú a odbornú spôsobilosť predložením minimálne troch 

uskutočnených plnení rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky 

od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov 

v minimálnej hodnote 30 000,- eur bez DPH 

 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 

Kompletné ponuky možno predkladať v lehote najneskôr do štvrtku 21.03.2019 do 10:00 hod. a to 

elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.hulinova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou 

v uzavretej obálke s označením „Obnova hasičskej zbrojnice BŠ - Štefultov“ na adresu: 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 doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na 

poštovú, či e-mailovú prepravu. 

 

12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti  bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 

a) predložil neplatné doklady, 

b) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 

13.  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.  

 

14.   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. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 

v eurách    a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 

 

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. 

 

15. Doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet 

zákazky. 
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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 ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 05.03.2019                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

            Mgr. Nadežda Babiaková 

                                                                                          primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

1.) rozpočtové položky 

2.) projektová dokumentácia 


