
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 stavebné práce 

s názvom: 

„Rekonštrukcia časti ulice SNP 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: 

Dušan Vahlandt, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk, 045/6949619, 0918/688855 

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 rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ul. SNP v Banskej Štiavnici. 

V súčasnosti je predmetný povrch komunikácie vybudovaný zo zhutneného drveného kameniva, 

ktorý svojimi technickými parametrami je uvažovaný ako dočasný.  

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Banská Štiavnica, na pozemkoch C-KN 5283/1, 5283/14, 

5283/93, 5523/7. Investorom je Mesto Banská Štiavnica.     

Miestna komunikácia zabezpečuje dopravné napojenie a obsluhu rodinných domov a pozemkov 

v danej lokalite kde budú prichádzať vozidlá skupiny 1 a 2.  

Prístup do obytnej zóny bude z časti existujúcej asfaltovej miestnej komunikácie ul. SNP (ďalej 

MK), ktorá je v danej lokalite vybudovaná ako obojsmerná asfaltová komunikácia so šírkou 

vozovky v predmetnom úseku 4,10 m. Chodníky v danej lokalite nie sú vybudované.  

Komunikácia bude lemovaná betónovým cestným obrubníkom ABO 1-15, ktorý bude osadený na 

stojato do betónového lôžka triedy betónu C12/15 do úrovne s asfaltovým krytom komunikácie.  

V mieste napojenia na existujúci asfaltový úsek MK bude nový úsek miestnej komunikácie 

pripojený preplátovaním asfaltových vrstiev a pozdĺžna škára vyplnená epoxidovou tesniacou 

zálievkou. 

Terén záujmového územia je v miernom priečnom spáde. Príprava stavby si vyžaduje búracie práce. 

Ďalej sa budú realizovať strojné a ručné odkopávky zeminy a drveného kameniva. Pred začatím 

prác je potrebné zo záujmového územia odobrať ornicu hr. 300mm a odviesť ju na skládku ornice 

a vytýčiť všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území.  

Na pozemku sa nenachádzajú stromy a kríky, ktoré bude pred začatím prác potrebné odstrániť.  
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Realizácia zákazky – nový stav 

 

Miestna komunikácia, kryt: Asfaltový betón AC11 hr. 50mm 

Komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3 kategórie MO 4,5/30 ako obojsmerná, celková dĺžka 

bude 98,50m.  

Trasa komunikácie je vedená v priamom smere s vloženým ľavostrannými kružnicovými oblúkmi 

R1=25,00m a R2=100,00m a pravostranným kružnicovým oblúkom R3=50,00m. Pozdĺžne vedenie 

komunikácie bude -0,76% až -6,35% s vloženými zaobleniami o polomeroch R1=500,00m, 

R2=200,00m a R3=500,00m. Priečny sklon komunikácie bude jednostranný 2,00% až 6,13% 

s odvodnením smerom do zelených plôch a čiastočne do navrhovaného betónového 

odvodňovacieho žľabu. 

Šírka vozovky je navrhnutá 4,50m, z obidvoch strán bude vozovka lemovaná betónovými cestnými 

obrubníkmi ABO 1-15 osadenými na stojato do úrovni s krytom. V časti pred pozemkom C-KN 

5283/99 s vyvýšením o +0,10m. Na konci trasy bude komunikácia obojstranne plynule rozšírená až 

k protiľahlým rodinným domom. 

 

Konštrukcia miestnej komunikácie je navrhnutá:  

- Asfaltový betón AC 11     STN EN 108-1  hr. 50mm 

- Spojovací postrek 

- Obaľované kamenivo asfaltom AC22  STN EN 108-1  hr. 80mm 

- Infiltračný postrek     STN 73 6129 

- Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6  STN EN 14 227-1  hr. 200mm 

- Štrkodrvina fr.0-31,5mm    UMŠD 0/31,5   hr. 220mm 

- Separačno – výstužná geotextília 

Spolu           hr. 550mm 

Zlepšenie vlastností podložia vrstvou z (v prípade ak Edef<60MPa): 

- Štrkodrvina fr. 0-125mm        hr. 500mm 

- Separačno-výstužná geotextília 

            ––––––––– 

           Spolu  hr. 550mm + 500mm 

 

V prípade ak počas realizácie prác napojenia na existujúcu konštrukciu vozovky MK 

zhotoviteľ zistí, že konštrukcia vozovky vrátane podkladových vrstiev nie je dostatočne 

únosná bude potrebné zrealizovať výmenu týchto konštrukčných vrstiev na šírku 500mm.  

 

Konštrukcia krajnice je navrhnutá:  

- Asfaltový betón AC 11     STN EN 108-1  hr. 50mm 

- Spojovací postrek 

- Obaľované kamenivo asfaltom AC22  STN EN 108-1  hr. 80mm 

- Infiltračný postrek     STN 73 6129 

- Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6  STN EN 14 227-1  hr. 200mm 

- Štrkodrvina fr.0-31,5mm    UMŠD 0/31,5   hr. 220mm 

- Separačno – výstužná geotextília 

Spolu           hr. 550mm 



 

Zelené plochy, kryt: zatrávnenie 

Konečné úpravy terénu budú pozostávať z dosypávok zeminou za obrubníkmi a na plochách. Svahy 

dosypávok sa urovnajú a vyspádujú v pomere 1:1,5 až 1:3. Ďalej sa zrealizuje dohumusovanie a 

zatrávnenie plôch. 

 

Odvodnenie 

Pri stavebných prácach nesmie byť narušený priečny a pozdĺžny spád asfaltovej komunikácie ul. 

SNP. Odvádzanie povrchových vôd musí byť zachované.  

Odvádzanie povrchových vôd z komunikácie bude pomocou premenlivého priečneho a pozdĺžneho 

sklonu smerom do priľahlých zelených plôch a čiastočne do navrhovaného otvoreného betónového 

odvodňovacieho žľabu, ktorý bude osadený súbežne s trasou komunikácia po pravej strane v smere 

staničenia. Žľab bude uložený do betónového lôžka triedy betónu C12/15. 

Pre odvedenie podzemnej vody bude pod komunikáciou zrealizovaný systém perforovaných 

drenážnych rúrok DN 160mm. Pozdĺžny sklon rúrok sleduje pozdĺžny sklon komunikácie, 

zhotoviteľ musí zabezpečiť min. 0,50% pozdĺžny sklon. Drenážne rúrky budú uložené v ryhe 

a zasypané hrubým kamenivom.  

 

Trvalé dopravné značenie 

Stavba bude napojená na jestvujúci miestny dopravný systém. Organizácia dopravy je daná smerom 

príjazdovej komunikácie. V súvislosti so stavbou sa nenavrhuje nové zvislé dopravné značenie ani 

vodorovné dopravné značenie.  

 

Dočasné dopravné značenie 

Bude potrebné z hľadiska bezpečnosti pracovníkov a z hľadiska zabezpečenia prejazdu vozidiel na 

miestnej komunikácie.   

Počas realizácie stavby bude čiastočne obmedzená plynulosť cestnej premávky na MK. Zhotoviteľ 

počas realizácie prác musí zabezpečiť prístup vlastníkov nehnuteľností, ktorý v súčasnosti 

využívajú štrkovú cestu. 

Dočasné dopravné značenie je zriadené priečnou uzáverou a najpotrebnejšími prenosnými 

dopravnými značkami.  

Počet prenosných dopravných značiek a ich presné osadenie viď výkresová dokumentácia, výkres 

č.7. 

Stavebné stroje a nástroje budú umiestnené na pozemku vlastníka a tu bude uskladnený aj 

stavebný materiál. 

Ďalšie podmienky pri realizácii 

Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi stavby : 

   -  Vytýčenie inžinierskych sietí   

   -  Skládky prebytočných materiálov a odpadov 

   -  Napojenie na zdroj elektrika, voda 

   -  Zariadenie staveniska 

Zhotoviteľ stavby počas realizácie zodpovedá za prípadné škody na priľahlých    

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



Zhotoviteľ stavby zodpovedá za udržiavanie poriadku na stavenisku a jeho bezprostrednom 

okolí.  

 

Práce sa zrealizujú v zmysle projektovej dokumentácie firmy iProdos s.r.o. a v zmysle výkazu 

výmer. Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa 

v záujmovom území. 

 

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. 

 

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

zodpovedným pracovníkom uvedenom v záhlaví tejto Výzvy ako kontaktná osoba vo veciach 

technických. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Banská Štiavnica, intravilán k.ú.: Banská Štiavnica, ul. SNP, p.č. C-KN 5283/1, 5283/14, 5283/93, 

5523/7 

 

4. Termín realizácie / dodania : do 15.10.2021  

 

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. 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. 

CPV kód:  

45000000-7 Stavené práce 

45222000-9 Staveb. práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh 

 

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: 52 142,09 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. 2), 

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

ponuka obsahovala podpis a pečiatku,  

 vyplnený výkaz výmer (príloha č. 3) 

 súhlas so zmluvnými podmienkami - návrh zmluvy (príloha č. 5) 



 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) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných 

systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č. 4) 

-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  25.08.2021 do 10:00 hod. a to elektronicky na e-

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

označením „rekonštrukcia – ulica SNP“ 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: 
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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 o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. obchodného 

zákonníka.  

 

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:  12.08.2021 

 

 

 

 

 

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

                                                                                      Mgr. Nadežda Babiaková  

           primátorka mesta  

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Dokumentácia 

Príloha č. 2 - Návrh ceny 

Príloha č. 3 – Výkaz výmer 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

Príloha č. 5 – Návrh zmluvných podmienok 


