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MESTO BANSKÁ BYSTRICA 

 

    

 

 
    

Vec:  Zákazka s nízkou hodnotou „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich VOD – Stavebný dozor“ 

– Oprava Výzvy na predloženie ponuky 

          

Dobrý deň!  

Na základe upozornenia jedného zo záujemcov, Verejný obstarávateľ – Mesto Banská Bystrica, IČO 

00 313 271 – Opravuje zadanú zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení, na poskytnutie služby s predmetom zákazky: „Zvýšenie 

bezpečnosti cestujúcich VOD – Stavebný dozor“ 

 

Dotaz uchádzača: 

Vo výzve na predloženie ponuky v bode 17. Podmienky ponuky okrem iného verejný obstarávateľ 

vyžaduje: 

Za kľúčového odborníka považujeme stavebného inžiniera a vyžadujeme: 

- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992 Zb. v znení 

neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

-- Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydanej 

po          r. 2005 I2 – modrá pečiatka alebo A2 – červená pečiatka – komplexný projektant) 

opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby.  

 

A však predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru, tak ako uvádza verejný obstarávateľ 

v bode 18. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

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

c. Doklad preukazujúci oprávnenie na výkon inžinierskej činnosti - "Osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním 

inžinierske stavby- dopravné stavby" s odtlačkom pečiatky a originálnym podpisom 

spôsobilej osoby 

 

Žiadame verejného obstarávateľa o ujednotenie resp. upresnenie požiadavky podmienky účasti podľa 

§ 34 ods. 1 písm.c) ZVO. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ  Opravuje danú časť Výzvy na predkladanie ponúk.  Kompletná 

opravená  Výzva  na predloženie Ponuky sa nachádza v prílohe. Verejný obstarávateľ upozorňuje že 

termín na predloženie ponuky zostáva nezmenený. 

 

S pozdravom 

 

        Ing. Alexander Drexler 

                                                                                               Referent oddelenia VO a nákupu  

Mesto Banská Bystrica 

 

Príloha: Výzva na predloženie ponuky - OPRAVENÁ 


