
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 s názvom:  

 

„Kosenie verejnej zelene v meste Banská Štiavnica v roku 2020“ 

 

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, 045/694 96 05, katarina.hulinova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Ing. Ján Hlinka, 045/694 96 36, 0905 525 944, jan.hlinka@banskastiavnica.sk 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Telefón: 045/694 96 10 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 202 110 7308 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je údržba verejnej zelene: 

2.1. Kosenie verejnej zelene – trávnatých plôch a ich pohrabanie spolu s odvozom BIO odpadu 

na skládku. Celková výmera plôch (odhadovaná): 100 696 m2. Podrobný rozpis plôch na 

kosenie je uvedený v tabuľke.   

 

Por. 

č. 

Lokalita Počet 

kosení/ 1 

rok 

Plocha v m2 

(odhadovaná) 

1. Ul. Kammerhofská – Pomník padlých 5 kosení 1 000 

2. Ul. Kammerhofská – pod Poštou 5 kosení 65 

3. Ul. Novozámocká – pod Novým zámkom 5 kosení 856 

4. Ul. Starozámocká (okolie Starého zámku) 5 kosení 2 101  

5. Ul. Sládkoviča (pred SVP) 5 kosení 25 

6. Na Križovatke, Nám. sv. Trojice, ul. Starozámocká 5 kosení 100 

7. Ul. Novozámocká (pre Špeciálnou ZŠ) 5 kosení 110 

8. „Za Hríbom“ (centrum mesta) 5 kosení 55 

9. Ul. J. K. Hella – Piarská brána až po Skanzen 5 kosení 1 506 

10. Ul. Akademická 5 kosení 100 

11. Ul. Mierová 5 kosení 1 000 
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12. Ul. Mierová, parc.č E KN 1477/2 3 kosenia 2 602 

13. Ul. Mierová, parc.č. E KN 1477/6 3 kosenia 591 

14. Obchod pri bývalých potravinách Felicita – okolie až 

k objektu OO PZ  

5 kosení 607 

15. Ul. Dolná 5 kosení 6 217 

16. Ul. Železničiarska 5 kosení 800 

17. Mestská pamiatková rezervácia – zeleň v okolí 

historických budov ŠÚBA, v uličkách Dolná ružová až 

k Art café 

5 kosení 20 

18. Ul. Trate mládeže (Parčík pred Železničnou stanicou) 5 kosení 902 

19. Ul. Dolná ružová 5 kosení 20 

20. Ul. Horná ružová 5 kosení 56 

21. Ul. A. Pécha 5 kosení 105 

22. Sídlisko Drieňová 4 kosenia 54 036 

23. Okolie súkromnej hotelovej akadémie, parc.č. CKN 

7687/10 

3 kosenia 413 

24. Ul. 1. mája 3 kosenia 4 552 

25. Nám. Padlých hrdinov – mestská časť Štefultov 3 kosenia 2 640 

26. Ul. J. Horáka („Drevená dedina“) 3 kosenia 2 000 

27. Ul. Trate mládeže (popri ceste) 3 kosenia 902 

28. Povrazník 3 kosenia 448 

29 Schody k SAD 3 kosenia 417 

30. Chodník od ČS Slovnaft po POMU (Svetrovku) 3 kosenia 368 

31.. Križovatka – okolo 120 bytovky 3 kosenia 1 375 

32. Bytovky Pod Kalváriou 3 kosenia 7 093 

33. Ul. Mládežnícka (pri Lesníckom internáte) - ostrovček 3 kosenia 50 

34. Ul. Pátrovská (ihrisko) 3 kosenia 680 

35. Ul. Dolná (ihrisko) 3 kosenia 625 

36. Lokalita Počúvadlianske jazero - pomníky 2 kosenia 600 

37. Lokalita Počúvadlianske jazero - pláž 2 kosenia 5 359 

38. Ostatné plochy v k. ú. Banská Štiavnica (napr. plochy 

vedľa komunikácií a v križovatkách, vstupy do mesta pri 

dopravných značkách a znaku UNESCO, na Červenej 

studni pri turistických a informačných tabuliach...) 

2 kosenia 300 

 

Termín realizácie: v priebehu roka 2020 

 

Zhotoviteľ bude viesť súpis vykonaných prác, ktorý bude odovzdávať objednávateľovi 1x za 

mesiac.  

 

2.2. Chemické ošetrovanie chodníkov a schodov – odstraňovanie buriny v centrálnej mestskej zóne  

2x ročne. 

 

Zhotoviteľ bude vykonávať práce podľa premetu tejto výzvy na základe objednávky alebo po 

predchádzajúcej dohode s objednávateľom. 

 

V prípade záujmu je možné dohodnúť si termín ohliadky s kontaktnou osobou, ktorou je  

Ing. Ján Hlinka, t. č.: 045/694 96 36 , 0905 525 944. 

 

 

 



      
 

 

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 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného 

platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

22 313,- EUR bez DPH 

Bola stanovená na základe minuloročnej faktúry vystavenej na rovnaký predmet zákazky a zároveň 

s prihliadnutím na finančné možnosti verejného obstarávateľa schválené v rozpočte Mesta Banská 

Štiavnica pre rok 2020. 

 

8. Podmienky účasti 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky 

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

podpis a pečiatku uchádzača 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č.1) – 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. 2 zákona.  

 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 15/1996 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 bodov 2.1. – 2.2. 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. 

 

 



      
 

 

10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do stredy 04.03.2020 do 10:00 hod., mail-om na e-

mailovú adresu: katarina.hulinova@banskastiavnica.sk. Ponuky môžete posielať aj poštou alebo 

doručiť osobne v obálke s označením: „Kosenie 2020“ na adresu verejného obstarávateľa: 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 a čas 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 v ponuke: 

 nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

 predložil neplatné doklady, 

 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.  

 

12.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné 

uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu č. 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane DPH. 

 

13. 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. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov.  

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 20.02.2020      

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

       Primátorka mesta 

 

 

 

Príloha:  

1.) čestné vyhlásenie 
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