
 
 

Výzva na predloženie ponuky 

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na poskytovanie služieb. 

 
Mesto Banská Bystrica je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona .č. 343/2015 z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky:  
 

„Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične,  

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 
Názov:    Mesto Banská Bystrica 
Sídlo:    Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca:   Ján Nosko, primátor mesta 
IČO:    00313271 
DIČ:     2020451587 
internetová stránka:   www.banskabystrica.sk  
 
kontaktná osoba vo veci VO:  Ing. Martina Richnavská, oddelenie VO a nákupu 
Telefón:    048/4330114 
e-mail:    martina.richnavska@banskabystrica.sk  
 
kontaktná osoba vo veciach technických : Ing. Katarína Pániková, oddelenie investičnej výstavby a  
                                                                                                            riadenia projektov 
Telefón:    048/4330470 
e-mail:    katarina.panikova@banskabystrica.sk   

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Uchádzač doručí cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, 
alebo e-mailom na adresu martina.richnavska@banskabystrica.sk v skenovanej podobe. 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Podateľňa MsÚ, resp. Ing. Martina Richnavská, oddelenie VO a nákupu. 

 
4. Predmet zákazky:  
 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník:  45000000-7 – Stavebné práce  

   45212222-8 – Búracie práce 

   50720000-8 – Opravy a údržba ústredného kúrenia 

   50700000-2 – Opravy a údržba el. zariadení budov 

   45430000-0 – Obklady a dlažby 

   45442100-8 – Maliarske a natieračské práce 

     

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo ...... /2019/ORA-IP – návrh zmluvy je prílohou 
č. 8 výzvy na predkladanie ponúk. 
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6. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky, ústredného kúrenia 
a elektroinštalácie v zázemí telocvične ZŠ a MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica. Stavebné práce majú 
byť realizované v priestoroch šatní, soc. zariadení, kabinetov a v priestoroch chodieb. 
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu:  
- Búracie práce v zázemí telocvične (soc. zariadenia, šatne, kabinety, chodby) 
- Oprava povrchov (výmena) v zázemí telocvične 
- UK - Výmena vykurovacích telies 
- Elektroinštalácia – výmena svietidiel, kabeláž, rozvádzač    
- Zabezpečenie likvidácie odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. - odpady budú uskladnené 

v kontajneroch a vyvezené na príslušnú skládku. 
 

Stavebné práce budú vykonávané za prevádzky školy. 
 

Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky je možná. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarhu záujemcu. Požiadavky na obhliadku adresujte p. Mgr. Babiakovi 
(zástupca ZŠ) na tel. č.: 048/321 81 41, 048/416 19 27. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 78.431,69 Eur bez DPH  
 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie 

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 
Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica 
 

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
 

Trvanie:    odovzdanie staveniska:  do 3 prac. dní od doručenia písomnej výzvy  
                                                                              objednávateľa na prevzatie staveniska  
 
 začatie realizácie diela: nasledujúci deň po odovzdaní staveniska 
 
  ukončenie realizácie diela:  do 50 dní od prevzatia staveniska 
 

12. Financovanie predmetu zákazky:  
Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, t. j. rozpočet Mesta Banská 
Bystrica. 
 

13. Lehota na predloženie ponuky:   

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.10.2019 o 11:00 hod. V prípade ponúk doručených 
poštou je rozhodujúci deň doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 1.  

Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú verejným obstarávateľom   

akceptované.
 

14. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné 
doručiť v lehote na predkladanie ponúk. 

 
a) cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej a zapečatenej obálke s označením  

„ZŠ s MŠ Radvanská 1- OPRAVA TELOCVIČNE “ - NEOTVÁRAŤ alebo e-mailom na adresu 
martina.richnavska@banskabystrica.sk v skenovanej podobe. 
 

b) uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR,  v zložení: 
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- cena celkom (bez DPH, návrh DPH a celkom vrátane DPH) 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny celkom, 
súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  
Kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na 
kompletný predmet zákazky. 

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR 

vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia 

ponuka.  

 
16. Podmienky účasti 

 

Uchádzač musí spĺňať: 

 

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky, 

 

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje 

predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte pdf.  

 

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od 

uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú: doklad 

o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). 
 

17. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača + návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie 
ponúk– príloha č. 7 
 

b. Rozpočty – nacenené Výkazy- výmery – prílohy č. 1,2,3,4,5,6  
 

c. Doklady podľa bodu č. 16 Výzvy na predkladanie ponúk 
 

d. Návrh Zmluvy o dielo – vyplnená a podpísaná uchádzačom –   príloha č.8 
 

18. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 1. 

 

19. Lehota viazanosti ponúk: do 30.12.2019 
 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
 
Ing. Martina Richnavská, oddelenie ORA-VO,  
 
Telefón: 048/4330114 
e-mail: martina.richnavska@banskabystrica.sk  
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
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vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača 
na rokovanie o uzavretí zmluvy. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky  - ak nebude predložená ani jedna 
ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo 
verejné obstarávanie vyhlásené. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania 
zákazky. 

 
 

V Banskej Bystrici dňa: 23.10.2019 
 
 

 Ing. Martina Richnavská 
 oddelenie VO a nákupu 
 MsÚ Banská Bystrica 

 
 

Príloha:  
 

Príloha č. 1 – Výkaz – výmer – Zdravotechnika 

Príloha č. 2 – Výkaz – výmer – Oprava soc. zariadení a zdravotechniky- m.č. 101, 102, 106, 107, 108,  

                                                  109, 113, 114, 115, 116 

Príloha č. 3 – Výkaz – výmer – Oprava soc. zariadení a zdravotechniky- m.č. 103, 104, 105 

Príloha č. 4 – Výkaz – výmer – ZŠ a MŠ Radvanská, BB- ZT 

Príloha č. 5 – Výkaz – výmer - Elektrika 

Príloha č. 6 – Výkaz – výmer - Ústredné kúrenie 

Príloha č. 7 – Identifikačné údaje + návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 8 – Návrh Zmluvy o dielo  

Príloha č. 9 – Výkresy 

Príloha č. 10 - Technické správy 

 


