
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 

 

pre zákazku s  nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s  názvom: 

 

„Výstavba dvoch stojísk na odpad v lokalitách Drieňová a Šobov“ 

 

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 

Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Mgr. Silvia Šujanová , 045/694 96 22, silvia.sujanova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

Ing. Zuzana Kladivíková, 045/694 96 02, 0907 722 840 zuzana.kladivikova@banskastiavnica.sk  

RNDr. Zuzana Šušková, 045/694 96 54, zuzana.suskova@banskastiavnica.sk – lokalita Šobov 

 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Telefón: 045/694 96 05 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

 

2. Predmet zákazky: 

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:  

 

1.) Výstavba stojiska na umiestnenie kontajnerov na odpad v lokalite Šobov v rámci projektu 

„Nové stojiská v lokalite Šobov pre zdravší život rómskych komunít“ parc.č. CKN 3654.  

 

Stavba sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. 

Alexander Vagner, autorizovaný architekt „Šobov stojisko Sp“. PD spoločne s výkazom-

výmer tvoria Prílohu č. 1 k tejto výzve. 

 

Jedná sa o jednoduchú stavbu, čiastočne uzavretú nízkym, múrom zastrešenú sedlovou 

strechou. Konštrukcia strechy bude nadvihnutá nad obvodový múr na stĺpoch. Stojisko bude 

zakladané na jednoduchej železobetónovej doske v rozmere pôdorysu stojiska podľa 

projektovej dokumentácie. Obvodové múry budú z deliacich tvárnic hr. 20 mm. Výplň 

betónom C 25/30 s vodorovnou a zvislou výstužou v dutinách. Krátke zvislé drevené stĺpy 

zastrešenia sa uchytia do kotviacich prvkov z pozinkovaného plechu. Strecha – sedlová, krov 

z drevených hranolov. Krytina – pozinkovaný plech. Drevené konštrukcie krovu treba 
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ošetriť ochrannými nátermi, impregnovať s konečnou úpravou transparentným lakom. Celé 

stojisko bude vybudované v zmysle PD. 

 

Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo mail-om s RNDr. 

Zuzanou Šuškovou – kontaktnou osobou vo veciach technických (045/694 96 54, 

zuzana.suskova@banskastiavnica.sk). 

 

V rámci tejto časti zákazky je zhotoviteľ povinný zamestnať po dobu realizácie stavebných 

prác podľa Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce jednu nezamestnanú osobu s dôrazom 

na dlhodobo nezamestnané osoby z prostredia marginalizovaných komunít.  

 

Termín realizácie: Do 6 týždňov po prevzatí staveniska. 

 

2.) Výstavba stojiska na umiestnenie kontajnerov na odpad na ulici Energetikov v Banskej 

Štiavnici, parc. č. CKN 5304/13.  

 

Stavba sa bude realizovať na základe zjednodušenej projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracoval Ing. Alexander Vagner, autorizovaný architekt “Stojisko D1“. PD spoločne s 

výkazom-výmer tvoria Prílohu č. 2 k tejto výzve. 

 

Zakladanie  

Stojiská budú zakladané na jednoduchej železobetónovej doske v rozmere pôdorysu stojiska. 

Doska sa po betonáži vyhladí, lebo povrch dosky bude podlahou stojiska. Po obvode sa 

výstuž dosky vytiahne nad dosku na previazanie s výstužou zvislých betónových stien. 

Betónovú dosku vystužiť sieťovinou.  

Zvislé konštrukcie  

Obvodové múry budú z debniacich betónových tvárnic. Výplň betónom s vodorovnou 

a zvislou výstužou v dutinách. Múry z  tvárnic budú ukončené železobetónovým vencom 

s výstužou. Krátke zvislé drevené stĺpy zastrešenia sa uchytia do kotviacich prvkov.  

Strecha  

Krov strechy je navrhnutý ako pultový. Prvky krovu sú z drevených hranolov a fošien zo 

smrekového dreva. Krokvy sú navrhnuté z drevených fošien. Drevené stĺpy pod 

pomúrnicami sú kotvené cez oceľové pozinkované kotviace prvky do stien z betónových 

debniacich tvárnic ukončených želbet. vencom. Drevo krovu opatriť ochrannými nátermi 

proti škodcom a na zvýšenie protipožiarnej odolnosti. 

Krytina strechy bude betónová škridla červenohnedej farby. Odvodnenie strechy je 

jednoduché cez strešnú rímsu bez žľabov na terén.  

Farebné riešenie fasády: 

Múr z debniacich tvárnic v sivej farbe, Drevená konštrukcia krovu - moridlo farby buk,  

Strešná krytina - betónová škridla, farba červenohnedá  

Prevádzka stojiska: 

Vnútorný priestor stojiska bude sprístupnený a zároveň zabezpečený uzamykateľnou 

oceľovou bráničkou s pletivom šedej farby. Priestor nad múrom z betónových tvárnic bude, 

až po strešnú konštrukciu chránený poplastovaným pletivom šedej farby. 

 

Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo mail-om s Ing. 

Zuzanou Kladivíkovou – kontaktnou osobou vo veciach technických tel.č. 045/964 96 

02, 0907 722 840, zuzana.kladivikova@banskastaivnica.sk 

 

Termín realizácie: Do 6 týždňov po prevzatí staveniska. 
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3.  Zmluva o dielo:  

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. 

 

4. Miesto dodania tovaru: 

Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica 

 

5. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet 1.) časti zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom 

vnútra SR , OPLZ-PO6-SC611-2017-1,  na projekt s kódom ITMS: NFP312060J022 a z rozpočtu 

Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti faktúry do 

60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

Predmet 2.) časti zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou 

bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

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:  

15 171,- eur bez DPH 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená súčtom cien oboch stavieb. Ceny stavieb boli určené 

rozpočtami, ktoré vypracoval Ing. Alexander Vagner, autorizovaný architekt samostatne pre 

stojisko na sídlisku Drieňová z 21.6.2018 a pre stojisko v lokalite Šobov zo dňa 13.07.2018.  

 

8. Podmienky účasti 

 Ponuka musí obsahovať:  

 cenovú ponuku vo forme položkovitého rozpočtu, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 

spojené s realizáciou predmetu zákazky. Cena bude určená pre každú stavbu samostatne ako 

aj spoločne pre obe stavby.  

 fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavby podľa predmetu zákazky 

 v prípade, ak bude cenová ponuka zaslaná e-mailom, je potrebné aby ponuka obsahovala 

podpis oprávneného zástupcu a pečiatku uchádzača 

 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 15/1996 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. 
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH, upozorní. 

 

10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do pondelka 06.08.2018 do 9:00 hod. elektronicky 

na e-mailovú adresu: silvia.sujanova@banskastiavnica.sk ponuky možno doručiť aj poštou alebo 

osobne v uzavretej obálke s označením „Výstavba stojísk“ 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 či e-mailovú prepravu. 
 

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti  bude posudzované  v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 

 nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

 predložil neplatné doklady, 

 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.  

 

12.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena (cena celkom) 

za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky (stojisko na Šobove + stojisko na Drieňovej) 

podľa bodu č. 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách (EUR) vrátane DPH 

 

13. Doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

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 násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov.  

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 25.07.2018 

 

 

 

 Mgr. Nadežda Babiaková, v.r.  

         primátorka mesta 

 

Prílohy:  

1. PD a slepý výkaz-výmer pre stojisko v lokalite Šobov 

2. PD a slepý výkaz-výmer pre stojisko na sídlisku Drieňová, ulica Energetikov.  
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