
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 

s názvom: 

 

„Rekonštrukcia oporného múru pod komunikáciou parc. č. 2333 na ulici Novozámocká 

v Banskej Štiavnici – havarijný stav“ 

 

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:  

Dušan Vahlandt, 045/694 96 19, dusan.vahlandt@banskastaivnica.sk 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Telefón: 045/694 96 10 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 202 110 7308 

 

2. Predmet zákazky 

2.1 Zákazka sa zrealizuje podľa vypracovaného statického posudku Ing. Ján Pivarč, PhD. 

Eur.Ing. ako realizačnej dokumentácie (Príloha č.1). 

 

2.2 Cieľom zákazky je odstránenie havarijného stavu oporného múru, ktorý staticky podopiera  

miestnu komunikáciu na ulici Novozámocká a aby sa dosiahla bezpečnosť a prejazdnosť. 

 

2.3 Popis súčasného stavu ulice Novozámocká p.č. 2333 

Časť komunikácia na ulici Novozámocká p.č. 2333 sa využíva ako slepá ulica. Ulička má 

dláždený povrch z čadičovej kocky a túto podopieral tento starší kamenný múr v dĺžke cca 

10 m. Šírka komunikácie je cca 2,8 m. Kamenný múr pod ulicou rieši výškový rozdiel medzi 

uličkou a susednou nehnuteľnosťou p.č. 2333 v svahovitom teréne. Múr preberá zaťaženie 

násypom nad ulicou a zaťaženie pôvodnou horninou. Múr  je ukončený betónovou hlavicou. Do 

koruny múru sú vsadené oceľové stĺpiky s pletivom. 

 

2.4 Realizácia zákazky – nový stav 

Práce sa zrealizujú v zmysle vypracovaného statického návrhu. 

Pred zahájením prác bude potrebné pod oporným múrom urobiť pracovné plošiny, keďže priestor 

pod múrom je strmý. Pracovné plošiny budú slúžiť aj na uskladňovanie výkopov a ostatného 

materiálu, aby sa po svahu neskotúľali a neohrozili nehnuteľnosť a osoby tam bývajúce. Okrem 
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toho sa ešte pod pracovnou plošinou osadia zábrany na ochranu pred kotúľajúcim sa materiálom. 

Bude potrebné zdemontovať staré oceľové pletivo a po ukončení ho nahradiť novým. Pod pätou 

oporného múru sa vykope základ  na šírku 800 mm a na výšku 1 m. Základ sa zabetónuje do 

výšky pôvodného terénu. Pred betonážou sa do základu vsunie oceľová výstuž.  Oporný múr má 

priemernú výšku  max. 3,5 m a dĺžku 10,00 m. Oporný múr je navrhnutý ako líniový gravitačný 

kamenný múr spájaný betónom. Za múrom sa zhotoví odvodnenie podľa schémy.  Oporný múr 

sa ukončí novou betónovou hlavicou hrúbky 100 mm a novou časťou pletiva so stĺpikmi. Všetky 

práce si budú vyžadovať väčšinou  ručný odsun a prísun materiálu. 

 

2.5 Ďalšie podmienky pri realizácii 

Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi stavby : 

   -  Vytýčenie inžinierskych sietí pokiaľ budú potrebné (viac-menej nebudú) 

   -  Skládky prebytočných materiálov a odpadov 

   -  Napojenie na zdroj elektrika, voda 

   -  Zariadenie staveniska 

Zhotoviteľ stavby okrem zhotovenia múru zabezpečí: 

   -  Opravu a uvedenie komunikácie nad múrom do pôvodného stavu 

   -  Vyčistenie celého priestoru a uvedenie do pôvodného stavu 

 

Zhotoviteľ stavby počas realizácie zodpovedá za prípadné škody na priľahlých 

nehnuteľnostiach a verejnom majetku, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb.  

 

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

zodpovedným pracovníkom – Dušan Vahlandt, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/694 96 19, 

0918 688 855. 

 

Termín realizácie : jún 2021 

 

3. Miesto plnenia 
Stredné Slovensko, okres Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavnica, ulica Novozámocká 

 

4.  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. 

 

5. Variantné riešenie 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. 

 

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 

23 691,- € bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

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

 

 

 



      
 

 

8. Podmienky účasti 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

zákazky, 

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

ponuka obsahovala podpis a pečiatku, 

 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky (napr. 

kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 
- doklad o oprávnení poskytovať služby 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) zabezpečíme 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. 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. 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. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do utorka 25.05.2021 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: „Oporný múr“ 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: 

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).  
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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 14.05.2021           

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

     Primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Statický posudok 

2. Čestné vyhlásenie  

3. Súčasný stav komunikácie 

4. Mapa  


