
 
 

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 

 
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: 
 

„Obnova hrobov na Rímsko-katolíckom cintoríne v B. Bystrici - vytvorenie jednotného 
pietneho miesta/odstránenie obrúb “ 

 

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. Alexander Drexler, oddelenie VO a nákupu 
Telefón:    048/4330114 
e-mail:    alexander.drexler@banskabystrica.sk 
 
kontaktná osoba vo veciach technických : Jana Pelikánová, oddelenie Kultúry 
Telefón:                    048/4330520 
e-mail:                    jana.pelikanova@banskabystrica.sk 

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

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Podateľňa MsÚ, resp. Ing. Alexander Drexler, oddelenie VO a nákupu. 

 
3. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky sú stavebné práce. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 
 45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov 
45112714-3 - Terénne úpravy cintorínov 
 
Doplnkový slovník: 
IA27-7 Obnova 
  

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. Návrh 
ZoD tvorí prílohu č.4 tejto výzvy na predkladanie ponúk 
 

5. Podrobný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z:  
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2. etapa obnovy vojnových hrobov - dvoch masových hrobov na Židovskom cintoríne na 
Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici 

 
Pamätníky pozostávajú z dvoch objektov, podobnej konštrukcie. U oboch hlavnú centrálnu časť tvorí 
náhrobná doska, od ktorej pokračuje nízky plot ktorý obkolesuje celý hrobný priestor. Oproti 
centrálnemu pomníku je vchod, v ktorom je obvodový múrik prerušený a pred ním sa nachádza 
schodisko. 
Centrálne náhrobné dosky, ako aj časti múrika sú  staticky poškodené naklonením. Poškodené sú aj 
povrchy,  žulové platne. 

Je potrebné zabezpečiť obnovou v rozsahu: 

o Demontáž staticky a mechanicky poškodených platní pomníka 
o Vyrovnanie náhrobných platní - statické narovnanie oboch objektov 
o Vyčistenie od hrubých nečistôt 
o Odstránenie sekundárnych zásahov 
o Vyšpárovanie a odstránenie poškodených hmôt 
o Demontáž poškodených častí obrúb 
o Korekcie ohrady so stĺpikmi                                                            
o Obnova a vysprávky povrchov 
o Vysprávky žulových platní 
o Farebné zjednotenie 
o Oprava kovových častí 
o Odvoz sute  
o Terénne úpravy 
o Dokumentácia realizovaných prác                                                                                                                                               

 
 

2. etapa obnovy vojnových hrobov na Rímsko-katolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa 
v Banskej Bystrici 

 
Je to súbor vojnových hrobov vojakov druhej svetovej vojny, ktorý sa nachádza pred 160 hrobmi 
vojakov prvej svetovej vojny. Cieľom je odstrániť všetky obruby 48 hrobov  vojakov druhej svetovej 
vojny a vytvoriť spoločné pietne miesto vojakov padlých v oboch svetových vojnách.  

 
o Demontáž existujúcich pomníkov, ich uskladnenie 
o Demontáž betónových obrúb /48 ks/ 
o Odvoz vzniknutého stavebného odpadu 
o Rekultivácia terénu 
o Výroba nových betónových podstavcov pod pomníky 
o Vytýčenie výkopu pre betónové stĺpiky podľa zamerania                                          
o Čistenie a impregnovanie nápisných dosiek a pomníkov 
o Osadenie nových podstavcov a znovuosadenie zdemontovaných pomníkov 
o Dovoz ornice na kultiváciu terénu  
o Založenie trávnika na rekultivovaných plochách 
o Vytýčenie reťazového ohradníka, ktorý bude ohradzovať pietne miesto hrobov vojakov prvej aj 

druhej svetovej vojny v celkovej dĺžke 80 bm 
o Montáž betónových atypických stĺpov  
o Výroba a montáž atypických kovaných  reťazí 
o Údržba 48 pomníkov vojakov druhej svetovej vojny 
o Dokumentácia realizovaných prác             
 
Detailný opis predmetu zákazky je popísaný v prílohách č.2, č.3 ; č.4 a č.5 tejto výzvy na 
predkladanie ponúk. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača obnovu realizovať umelecko-remeselným spôsobom 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má preukázateľné skúsenosti (referencie) s realizáciou 
podobných prác. 
          
 
 
                                    
             



 
 

Uchádzačom je umožnená obhliadka miesta realizácie zákazky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Požiadavky 
na obhliadku adresujte na e-mailovú adresu jana.pelikanova@banskabystrica.sk, telefón: 048/4330520, 
mob.: +421 905 278 898 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: : 33 264,37  Eur bez DPH 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie 

 
9. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 
a) Rímsko-katolícky cintorín na Námestí Š. Moysesa v Banskej Bystrici 

b) Židovský cintorín na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici 

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

 
              Prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní od písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska 
              Začatie realizácie diela: dňom prevzatia staveniska. 

Ukončenie realizácie celého Diela: najneskôr do 28.09.2021 
 

11. Financovanie predmetu zákazky: 
a) Spolufinancovanie mesta Banská Bystrica 
b) MV SR - príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2021 na výkon prác na 

vojnových hroboch 
c) Úrad vlády SR - dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu 

vojnových hrobov 

 

12. Lehota na predloženie ponuky: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  18.06.2021 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.
 

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

 
a) cenové ponuky doručte  

- e-mailom na adresu alexander.drexler@banskabystrica.sk v skenovanej podobe,  
alebo 

- poštou v zalepenej a zapečatenej obálke s označením „Obnova vojnových hrobov “- 
NEOTVÁRAŤ 

 
 

b) uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR,  v zložení: 
 

- 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 
 

14. 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. 
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Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR 

vrátane DPH nakompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia 

ponuka.  

 

 
15. Podmienky účasti 

 

Uchádzač musí spĺňať: 

 

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

zodpovedajúce 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.  

 

§ 34 ods. 1 písm.b) ZVO, t.j. predloženie zoznamu stavebných prác rovnakého charakteru 

uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) od vyhlásenia 

verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, účelu 

vyhotovenia, názov odberateľa, zodpovedná osoba za odberateľa pre overenie referencie. 

 

 

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) a čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukazuje, že 

nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. f) ZVO). 
 

 

16. 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. 1 

b. Vyplnené výkazy výmer – príloha č.2 a Príloha č.3 
c. Návrh Zmluvy o dielo – vyplnený a podpísaný uchádzačom –   príloha č.4 
d.  Relevantné doklady a referencie podľa bodu 16. tejto výzvy 

 

17. Otváranie ponúk:  

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

 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 28.9.2021 
 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
 
Ing. Alexander Drexler, oddelenie ORA-VO,  
Telefón: 048/4330114 
e-mail: alexander.drexler@banskabystrica.sk 
 
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
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. 
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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: 09.06.2021 

 
 

 Ing. Alexander Drexler 
 oddelenie VO a nákupu 

MsÚ Banská Bystrica 
 
Prílohy:  

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača + návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie 

Príloha č. 2 – Rozpočet s výkazom výmer – Židovský cintorín  

Príloha č. 3 – Rozpočet s výkazom výmer - Rímsko-katolícky cintorín 

Príloha č.4 – Návrh ZoD 

Príloha č. 5 –  Fotodokumentácia, nákres, výškopis 


