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Mesto Banská Štiavnica  
Radni čné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica  Mesto svetového dedi čstva  

 
všetkým uchádza čom 
 
 

 
 
Vec: Doplnenie podkladov.  
 
Dobrý deň. 

Mesto Banská Štiavnica ako verejný obstarávateľ Vám posiela doplnenie podkladov 
k zákazke podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s názvom: „Vykonanie 
odborných prehliadok a odborných skúšok v objektoch  mesta Banská Štiavnica.“  
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že predmet zákazky sa pozmeňuje a dopĺňa nasledovne: 
 
Predmet zákazky: 
 
Predmetom je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len OPaOS) 
v objektoch Mesta Banská Štiavnica (viď. Príloha č. 1), ktoré pozostávajú z nasledovných činností: 

1. OPaOS elektroinštalácie počas prevádzky jednotlivých objektov, 
2. OPaOS bleskozvodov na jednotlivých objektoch, 
3. OPaOS elektrických spotrebičov a ručného prenosného náradia, 
4. po vykonaní OPaOS je potrebné vypracovať a verejnému obstarávateľovi odovzdať Správy 

o revíziách vypracované v zmysle platných predpisov. Tak isto je potrebné predložiť 
verejnému obstarávateľovi zoznam zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie.  

 
Práce je potrebné prevádzať po predošlej dohode s verejným obstarávateľom.  
 
Počas práce je povinné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.  
 
Všetky OPaOS musia byť vykonaná v zmysle platných predpisov a STN. 
 
 
Záujemca predloží svoju ponuku, ktorá bude obsahova ť predpokladanú cenu na:  

1. 1 elektrický obvod – jednofázový (trojfázový 3x)  
2. 1 zvod bleskozvodu 
3. 1 ks elektrického spotrebi ča a ručného náradia 
4. vypracovanie 1 protokolu o ur čení vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch 

(vypracováva ť sa bude pre priestory, kde tento protokol chýba). 
 
Výsledná predpokladaná cena sa ur čí priemerom jednotlivých položiek. Ví ťazným 
uchádza čom bude ten, ktorého priemer jednotlivých cien bude  najnižší. 
 
Zároveň oznamujeme, že termín vykonania OPaOS sa mení na termín: 31. máj 2014. 
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Zároveň oznamujeme, že lehota na predkladanie ponúk sa mení a záujemci môžu svoje ponuky 
predkladať najneskôr do 31.10.2013 o 13:00 hod.  v uzavretej obálke s označením „Súťaž – 
neotvára ť!“ a „Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok v  objektoch mesta 
Banská Štiavnica“ , osobne, alebo poštou na adresu:  

 
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 doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na 
poštovú prepravu. 
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena na základe 
podmienok, vyjadrená v eurách (EUR) vrátane DPH.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Nadežda Babiaková 
       primátorka mesta  

 


