
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: 

 

„Stavebné úpravy bezprostredného okolia atletického štadióna“ 

 

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, 045/6949606, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

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

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 sú stavebné úpravy – práce v bezprostrednom okolí atletického štadióna 

pozostávajúce najmä z: 

-dodávky a pokládky zámkovej dlažby, dodávky a osadenia betónových parkových obrubníkov pri 

sociálnej budove a popri ovále od vstupu k tribúne, 

-dodávky a osadenia BGU žľabu pri vstupe do areálu,  

-vybudovania nového oporného múru pre rozbežisko hodu oštepom vrátane gabiónového obkladu so 

štrkovým podsypom a obetónovania spodnej hrany gabiónových košov proti posunutiu,  

-dobetónovania rozpadnutých častí múra C 30/37 v severnej časti oválu až k tribúne,  

-gabiónového obkladu so sieťami existujúceho betónového múra, 

-dodávky spojovacieho materiálu, chemických kotiev a vŕtania,  

-dodávky kameniva 32/63 vrátane dopravy,  

-montáže gabiónovej konštrukcie so sypaním kameniva a vypĺňania košov vrátane stroja,  

-zhotovenia gabiónového múra v severo-západnej časti areálu,  

-zo súvisiacich zemných prác,  

-výroby, dodávky a montáže dvojmadlového zábradlia s kotviacimi platňami vrátane náterov na 

gabiónových múroch a obkladoch,  

-elektro – 3x stožiar, 3x lampa, 3x pätka, 3x reproduktory, svetlá a elektrická kabeláž pri sociálnej 

budove – východná časť areálu. 

Objemy a rozmery sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu výzvy/súťažných podkladov. 

Nakladanie s odpadom: 



1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje katalóg odpadov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom 

hospodárstve.  

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené 

práce vykonáva.  

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu 

podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

 

Ostatné upozornenia:  

Zariadenie staveniska a informácia o realizácii si bude zabezpečovať zhotoviteľ vlastnými kapacitami 

a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke. 

Zhotoviteľ diela ručí za neporušenosť všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí a ich zariadení a za 

dodržanie ich ochranných pásiem. 

 

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

mailom so zodpovedným pracovníkom uvedenom v záhlaví tejto výzvy. 

 

CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Banská Štiavnica, k.ú. Banská Štiavnica, p.č. C-KN 4582/1 

 

4. Termín realizácie / dodania : 4 týždne  

 

5. 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. 

 

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: 

84 596,23 eur bez DPH 

 

8. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

zákazky (príloha č. 1), 

• ocenený 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) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných systémov, 

• návrh zmluvy /podpísaný a opečiatkovaný s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača 

(príloha č. 3) 

• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (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.  

 

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

a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov (241/2019 Z.z.) verejný obstarávateľ nesmie 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 

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: 

Lehota na predkladanie ponúk je určená: do  20.05.2022 do 12:00 hod.  

Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 

v elektronickej forme cez informačný systém elektronického verejného obstarávania IS EVO 

spôsobom zadefinovaným v príručke pre Záujemcu/uchádzača, ktorá je dostupná na linku: 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html  

 

Predložiť ponuku môže iba registrovaný záujemca pre príslušnú zákazku. Záujemcovia o zákazku sa 

registrujú sami do príslušnej zákazky zverejnenej v profile verejného obstarávateľa. V prípade 

potreby môžu záujemcovia/uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v IS EVO na e-

mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky počas pracovných dní v čase 

od 08:00 do 16:00 hod. na telefónnom čísle +421 2 209 25 100. 

 

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, 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
mailto:eplatforma@vlada.gov.sk


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. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 

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 Zb. Obchodný zákonník 

v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného uchádzača. 

 

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:  05.05.2022 

 

 

 

 

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

                                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková 

                 primátorka mesta  

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Návrh ceny 

Príloha č. 2 – výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Návrh zmluvy 

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


