
 

VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  

na poskytnutie služby 
 

v rámci zákazky 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 zákazku 

s názvom: 

 

„Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska Mierová Banská Štiavnica“ 

 

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: 

Ing. Jakub Melicherčík, jakub.melichercik@banskastiavnica.sk, 045/694 96 03; 0907/818591 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK5302000000000014525422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

 

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 

Predmetom zákazky je spracovanie a dodanie štúdie realizovateľnosti parkoviska Mierová  

v Banskej Štiavnici.  

Štúdia sa týka parkoviska „na teréne“ (povrchové parkovisko). Bližšia špecifikácia a požiadavky sú 

uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. 

Cieľom štúdie je preverenie možnosti takého projektu parkoviska, ktorý by spĺňal všetky 

požiadavky bezpečnosti, funkčnosti a estetičnosti v súlade so všetkými normami, predpismi 

a požiadavkami s ohľadom na umiestnenie parkovacieho objektu. 

Celý návrh a podklady budú odovzdané v papierovej aj elektronickej podobe na CD, výkresová 

časť bude odovzdaná aj v DWG, DNG formáte. 

Termín miestnej obhliadky si účastníci môžu dohodnúť u zodpovednej osoby uvedenej v záhlaví 

výzvy ako kontaktná osoba vo veciach technických. 

 

Miestna obhliadka: Termín miestnej obhliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom – Ing. Jakubom Melicherčíkom, 045/6949603, 0907/818591; 

jakub.melichercik@banskastiavnica.sk  

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania predmetu zákazky je: Radnica Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská 

Štiavnica 
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4. Termín dodania : september - október 2019 

 

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. 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. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

29.437,-  EUR bez DPH 

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ prieskumom trhu podľa § 6 ods. 1 

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

 

8. Podmienky účasti: 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

zákazky,  

 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) 

- v zmysle § 32 ods. 1 písm. f)  a ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom   

obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 referencie na porovnateľný predmet zákazky realizovaný v období posledných 5 rokov 

 

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. 2 zákona. 

 

9. Obsah cenovej ponuky: 

 Cenová ponuka na predmet zákazky uvedená ako cena celkom na celý predmet 

zákazky 
Na uvedenie cenovej ponuky môžete použiť prílohu č. 2 tejto výzvy. 

 

10. 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 9 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. 

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku prosím zašlite v lehote najneskôr do pondelka 26.07.2019 do 10:00 hod. a to elektronicky 

na e-mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou v uzavretej 

obálke s označením „Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska Mierová Banská 

Štiavnica“ 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. 

 

12. 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.  

 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné 

uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 a prílohy č. 1 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane 

DPH (ak je uchádzač platca DPH).  

 

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

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici,  dňa:  15.07.2019 

 

 

 

 

          Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                                                                                                primátorka mesta  

 
Prílohy:  

Príloha č. 1- Špecifikácia predmetu zákazky: Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska Mierová v 

Banskej Štiavnici 

Príloha č. 2- Návrh ceny na určenie PHZ: Štúdia realizovateľnosti záchytného parkoviska Mierová v 

Banskej Štiavnici 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

Príloha č. 4 – Vyjadrenia KPÚ BB 
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