
VÝZVA 

na predloženie predbežnej cenovej ponuky  

pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky  

na stavebné práce 

s názvom: 

 

„Obnova Pamätníka padlých v SNP v Banskej Štiavnici v miestnej časti Štefultov“ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE A. SLÁDKOVIČA,   

Radničné námestie 13, 

 969 01 Banská Štiavnica 

Zastúpený:  

Helena Šušková,  

Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:  

Helena Šušková 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK78 5600 0000 0063 4440 6001 

IČO:    IČO: 42300266 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/6949606 

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

RNDr. Zuzana Šušková, zuzana.suskova@banskastiavnica.sk, 045/6949654, 0907 831 959 

Poštová adresa pre verejné obstarávanie: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Telefón:   045/694 96 10 

 

 

2. Predmet zákazky/špecifikácia predmetu zákazky 

Pamätník padlých v SNP v Banskej Štiavnici sa nachádza v miestnej časti Štefultov, parc. č. C-KN 

752/2. Tento pamätník je v zanedbanom stave a potrebuje obnovu. Potrebné je opraviť písmená na 

pamätnej tabuli, opraviť poškodený podstavec a vytmeliť praskliny telesa pamätníka, ďalej opraviť 

plochu okolo pamätníka - vymeniť nevhodný a  poškodený asfaltový povrch v okolí pamätníka za 

ryolitovú dlažbu. Tiež je potrebné opraviť oplotenie a vstupnú bránu  ku pamätníku, demontovať 

obrubníky pri drevinách.  

Oprava písmen: potrebné premaľovať písmená, ktoré sú v súčasnej dobe vyblednuté – pôvodný stav 

písma je možné vidieť na: https://ives.minv.sk/uevh/hrob_detail.aspx?ID=16390, súčasný stav je 

zobrazený v obrazovej prílohe tejto výzvy (príloha č.2). 

Oprava poškodeného podstavca a vytmelenie prasklín: potrebné opraviť podstavec poškodený 

poveternostnými vplyvmi a vytmelenie prasklín celého telesa pamätníka. 

Opava plochy okolo telesa pamätníka: odstránenie poškodeného povrchu a následné položenie 

ryolitovej dlažby.  

Oprava oplotenia a brány: Oprava oplotenia spočíva v navarení chýbajúcich častí oplotenia – 

chýbajúce resp. vyhnuté zvislé tyčky kovového oplotenia, doplnenie oplotenia, resp. brány z ľavej 

strany pamätníka a oprava ohnutých kovových častí oplotenia.  

Demontáž betónových obrubníkov pozdĺž stromového porastu v areáli pamätníka, predovšetkým 

obrubníkov, ktoré obmedzujú koreňový systém stromov. 

Obrazová príloha č. 2 predstavuje popisované požadované práce, rozsah práce je vymedzený 

zjednodušeným rozpočtom v prílohe č. 1. 
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Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom uvedenom v záhlaví tejto výzvy. 

 

3. Miesto plnenia/dodania predmetu zákazky 
Stredné Slovensko, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

 

4. Termín realizácie/dodania: 31.10.2021 
 

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. Predpokladaná hodnota zákazky 

Bude stanovená z doručených predbežných cenových ponúk. Na základe zistenej predpokladanej 

hodnoty zákazky verejný obstarávateľ stanoví druh zákazky a bude ďalej postupovať v zmysle 

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

 

7. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

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

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

ponuka obsahovala podpis a pečiatku (môžete použiť prílohu č. 3) 

 vyplnený zjednodušený rozpočet (príloha č. 1) 

 oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby 
-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) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných 

systémov 

 

8. 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. 

 

9. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva obrany SR a vlastných 

zdrojov, formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych 

dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu.  



      
 

 

 

10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do štvrtka 19.08.2021 do 10:00 hod. elektronicky na 

emailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou v uzavretej obálke 

s označením „Obnova Pamätníka padlých v SNP -  Štefultov“  na adresu: Mesto Banská 

Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica. 

 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a 

nie dátum odoslania ponuky na poštovú, či e-mailovú prepravu. 

 

 

11. Doplňujúce údaje 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa:11.08.2021 

 

 

 

 

 

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

      Helena Šušková 

    OZ A. Sládkoviča 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – zjednodušený rozpočet 

Príloha č. 2 – obrazová príloha 

Príloha č. 3 – návrh ceny 
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