
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 poskytnutie služby 

s názvom: 

 

„Spracovanie zmien a doplnkov č. 9 ÚPN mesta 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, 045/6949606 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Ing. Danka Gajdošová, danka.gajdosova@banskastiavnica.sk, 045/6949619, 0905/525948 

 

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 zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Banská Štiavnica 

troch (3) lokalít bývania v k.ú. mesta Banská Štiavnica, časť A – pôvodný ÚPN:  

1. Lokalita 18.1. ( CKN 7003/5,7003/2, 7003/4  k.ú. Banská Štiavnica ) / mimo z. ú. / 

2. Lokalita 4.1 ( CKN 4587/2,4588/2,4589/2,4594/2 k.ú. Banská Štiavnica)  

         / zmena funkcie z rekreácie na bývanie - v z.ú. 

3. Lokalita 6.2. ( CKN 4566/3 ,4566/4, 4568/3, 4575/27, 4575/26, 4575/25, 4575/24,            

4575/23,  4575/22, 4575/21, 4575/20,4577/5,4577/6  k.ú. Banská Štiavnica) 

 
 

 A. Špecifikácia obsahu a rozsahu  

 

Špecif ikácia spôsobu spracovania, obsahu,  rozsahu a  počtu vyhotovení  

ÚPN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA – ZMENY A DOPLNKY č.9 podľa jednotlivých lokalít 

(3) budú spracované v súlade s § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a  územnoplánovacej dokumentácii.  

Vyhotovenie bude formou priesvitiek aktuálnej dokumentácie zmien a doplnkov na podklade právneho stavu 

schváleného ÚPN mesta Banská Štiavnica / výrezy jednotlivých lokalít . 
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Obsah a špecifikácia počtu vyhotovení  podľa etáp spracovania :  

        E t a p a   s p r a c o v a n i a  

            I.            II.  III.  

T l a č o v á  f o r m a :       Návrh      Doprac. návrhu         Čistopis 

 Textová časť - DIEL „A, B“     3 x   1 x   3 x  
1.  Základné údaje      

2.  Návrh podľa etáp  

3.  Doplňujúce údaje 

 Záväzná časť - DIEL „C“      3 x   1 x   3 x  

 IV. ZÁVÄZNÁ ČASŤ v rozsahu aktuálnych ZaD  

 Dokladová časť      3 x   1 x   3 x  

  Grafická časť       1 x   1 x   3 x  
Výkres č.1.       Širšie vzťahy  -  výrezy   ÚPN  mesta      M =1: 50 000 

Výkres č.2A.       Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia   -  výrezy   ÚPN  mesta      M =1: 5 000 

Výkres č.3A.       Urbanistická štruktúra    -  výrezy   ÚPN  mesta       M =1: 5 000 

Výkres č.4A       Dopravné systémy -  výrezy   ÚPN  mesta      M =1: 5 000 

Výkres č.5A,6A,7A Technická infraštruktúra -  výrezy   ÚPN  mesta      M =1: 5 000 

Výkres č.8         Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES       -  výrezy   ÚPN  mesta   M =1: 10 000  

Výkres č.9         Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy -  výrezy  ÚPN  mesta       M =1: 10 000 

Výkres č.10        Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb                 

/časť A                                                                            -  výrezy  ÚPN  mesta      M =1: 10 000 

    

Digitálna forma:  

  Textová a grafická časť na CD ( formát pdf)   1 x   0   3 x  

 

B. Špecif ikácia ceny v  členení etáp spracovania:       

1. Prípravné práce  
- vstupné rokovania    

- príprava úlohy, špecifikácia prác a ceny 

- príprava aktuálnych mapových podkladov – mapa CKN, EKN (mesto resp. investor) 

- orientačné overenie BPEJ  (www.podnemapy.sk) 

- ostatné odborné podklady - ich aktualizácia- potrebné k vyhotoveniu diela  

/ dobývacie priestory, zosuvy, skládky, EZ..., ( https://apl.geology.sk/mapportal/) 

- aktualizácia technickej infraštruktúry 

2. Spracovanie dokumentácie - návrh Zmien a doplnkov č.9 
      Vrátane spolupráce pri vyhodnotení pripomienok 

3. Spracovanie dokumentácie - návrh Zmien a doplnkov č.9 
- úpravy dokumentácie zmien a doplnkov podľa akceptovaných pripomienok  (k udeleniu § 25) 

4. Spracovanie čistopisu dokumentácie zmeny a doplnky č.9 
               (po schválení schvaľujúcim orgánom s obsahom uvedenom v bode 1)  

 

C. Termíny a  časový harmonogram prác:       

   V členení podľa bodu  B. - etapy spracovania. 

ÚPN mesta Banská Štiavnica ako aj Zmeny a doplnky č. 1-8 sú uverejnené na stránke mesta - 

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/dokumenty.html. Verejný obstarávateľ požaduje pri 

spracovávaní zmien a doplnkov ÚPN minimálne 1x konzultáciu so zodpovednou pracovníčkou 

Mesta, uvedenou v záhlaví tejto Výzvy. 

 

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

zodpovednou pracovníčkou uvedenou v záhlaví tejto Výzvy. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Mesto Banská Štiavnica, Mestský úrad Banská Štiavnica 
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4. Termín realizácie / dodania : do 26.02.2021 
 

5. Zmluva 

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

Z.z. obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky 

úspešného uchádzača.  

 

6. Typ zákazky 

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby § 3 ods. 4 a § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

Bude stanovená z doručených predbežných cenových ponúk. Pokiaľ bude predpokladaná 

hodnota zákazky na spodnej hranici finančného limitu pre zákazky s nízkou hodnotou na 

poskytnutie služby, budú predbežné cenové ponuky považované za záväzné cenové ponuky a 

budú vyhodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného nižšie.  

 

8. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

zákazky  (môžete použiť prílohu č. 1), 

 v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová 

ponuka obsahovala podpis a pečiatku, 

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar 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) si verejný obstarávateľ zabezpečí z dostupných informačných 

systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2)  

-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.  

 

9. 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. 

 

10. 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.  

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do  utorka 16.06.2020 do 10:00 hod. a to elektronicky 

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

obálke s označením „Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN mesta BS“ 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 

e)  dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).  

 

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 

(ak je uchádzač platca DPH).  

 

14. 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 ...  

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:  04.06.2020 

 

 

 

        .............................................  

                                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková     

                 primátorka mesta  

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Návrh ceny 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
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