
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 stavebné práce 

s názvom: 

 

„Osadenie parkovacieho automatu pod Novým zámkom v Banskej Štiavnici“ 

 

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. Juraj Chrenko, juraj.chrenko@banskastiavnica.sk, 045/6949619, 0918/645634 

Ing. arch. Jakub Melicherčík, jakub.melichercik@banskastiavnica.sk, 045/6949603, 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 osadenie parkovacieho automatu, výmena existujúceho rozvádzača 

verejného osvetlenia (RVO), osvetlenie parkoviska, inštalácia kamerového systému a pripojenie 

technologických zariadení na internet, a to v zmysle projektovej dokumentácie (príloha č. 4) 

spracovateľa O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov, v meste Banská Štiavnica, na 

parkovisku pod Novým zámkom (P1), parcelné číslo: KCN 2295, k. ú. Banská Štiavnica. 

Lokácia sa nachádza v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica.  

Parkovací automat bude osadený pri vstupe na vyvýšenej časti parkoviska. Na elektrickú energiu 

bude napojený káblom CYKY-J 3x4 v chráničke kopoflex 50 z rozvádzača verejného osvetlenia 

RVO č.7.  

Novopostavené osvetlenie parkoviska bude pozostávať z výstavby 2 stožiarov STK 60/60/3PK12 

(OS1, OS2) vyhotovených v čiernej matnej farbe, na ktorých budú osadené 4 kusy svietidiel Philips 

BSP530 LED 3000K 8000lm DS50 s riadiacim modulom CityTouch prostredníctvom 

dvojramenných výložníkov V2T-10/60-ATYP vyhotovených rovnako v čiernej matnej farbe. Na 

elektrickú energiu budú svietidlá napojené z RVO č.7 káblom CYKY-J 4x10 v chráničke kopoflex 

63. 

Na stožiari OS1 budú inštalované dve kamery pre monitorovanie parkoviska a dve antény, ktoré 

zabezpečia pripojenie kamier a parkovacieho automatu na internet. 

Existujúci rozvádzač RVO č. 7 bude vymenený. Nový rozvádzač sa bude skladať z troch častí. Do 

časti merania (RE) bude preložený existujúci elektromer, vývodová časť (RV) zabezpečí napájanie 

parkovacieho automatu, osvetlenia parkoviska a existujúce osvetlenie Nového zámku. V optickej 

časti bude umiestnený PoE Switch TP-LINK pre dátové prepojenie kamier, antén a parkovacieho 

automatu dátovými káblami FTP CAT.5E exterier. Rozvádzač RVO č. 7 je do distribučnej sústavy 
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pripojený z rozvádzača existujúcej trafostanice zemným káblom, ktorý bude taktiež vymenený. 

Všetky novopostavené zariadenia budú pripojené na spoločnú uzemňovaciu sústavu tvorenú 

uzemňovacím pásikom FeZn 30x4, ktorý bude uložený v spoločnej káblovej ryhe. Pásik bude 

pripojený na existujúce uzemnenie trafostanice. 

Navrhované stožiare a výložníky musia mať žiarovo-zinkovanú povrchovú úpravu a byť 

čiernej matnej farby RAL 9005. 

Vyhotovenie svetelného miesta musí byť pred realizáciou odsúhlasené autorským dozorom 

a KPU Banská Bystrica – Pracovisko Banská Štiavnica. 

Navrhované svietidlá VO musia byť vybavené modulom CityTouch a pripojiteľné do 

existujúceho systému riadenia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica. 

 

Upozornenie:  

V prípade, že sa vo výzve a jej prílohách nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho 

výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, môžu byť 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi 

s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní alebo zvýšení technickej kvality 

a bezpečnosti a pri dodržaní kompatibility s existujúcim parkovacím systémom 

a s existujúcim systémom riadenia verejného osvetlenia v Meste Banská Štiavnica. 

 

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

zodpovedným pracovníkom uvedenom ako kontaktná osoba vo veciach technických. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk 

34926000-4 Vybavenie na riadenie parkovísk 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

 

4. Termín realizácie / dodania: do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskôr do 30.09.2021 

(predpokladaný začiatok 01.07.2021) 
 

5. Zmluva 

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

Obchodný zákonník podľa predmetu zákazky a v zmysle cenovej ponuky úspešného uchádzača.  

  

6. 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. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 
Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na sumu: 

24 220,20 eur bez DPH 

 

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, 



 vyplnený výkaz výmer (príloha č. 2)  

 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) verejný obstarávateľ zabezpečí z dostupných informačných 

systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č. 3) 

-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  10.06.2021 do 10:00 hod. a to elektronicky na e-

mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s 

označením „parkomat NZ“ 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).  
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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:  26.05.2021 

 

 

 

 

 

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

        Mgr. Nadežda Babiaková 

                                                                                        primátorka mesta  

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh ceny 

Príloha č. 2 – Výkaz výmer 

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

Príloha č. 4 – Dokumentácia 

Príloha č. 5 – Rozhodnutie KPÚ (predbežné) 


