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MESTO BANSKÁ BYSTRICA 

 

    

 

 
    

Vec:  Zákazka s nízkou hodnotou „Výkon stavebného dozoru počas realizácie a po dokončení 

stavby pre zákazku Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, vetva B“ – Oprava 

Výzvy na predloženie ponuky 

          

Dobrý deň!  

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: Výkon stavebného dozoru počas realizácie a po 

dokončení stavby pre zákazku Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, vetva B“ 

 

Vo výzve na predloženie ponuky bolo v bode 17. Podmienky ponuky uvedené:  

 

Za kľúčového odborníka považujeme stavebného inžiniera a vyžadujeme: 

 

- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) 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 A2 – 

červená pečiatka – stavebný inžinier – dopravné stavby) opatrený originálom odtlačku pečiatky a 

podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby. 

 

 

v bode 18. Pokyny na zostavenie ponuky bolo uvedené: 

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 

 

Verejný obstarávateľ opravuje a dopĺňa horeuvedené body nasledovne: 

 

Bod 17. Podmienky ponuky: 

 

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

neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

-- Autorizovaný inžinier:  

A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – 

dopravné stavby 

a 

A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo – líniové 

vedenia a rozvody 

alebo 

B) osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru: 
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Inžinierske stavby – dopravné stavby 

a 

Inžinierske stavby – mosty, tunely 

a 

Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby 

Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského 

štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

V bode 18. Pokyny na zostavenie ponuky verejný obstarávateľ upravuje písmeno c. a dopĺňa 

písmeno d.  

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

c. Pre kľúčového odbroníka A): 

c.1 Autorizačné osvedčenie A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a 

súvisiace technické poradenstvo – dopravné stavby s odtlačkom pečiatky a originálnym 

podpisom spôsobilej osoby 

c.2 Autorizačné osvedčenie A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a 

súvisiace technické poradenstvo – líniové vedenia a rozvody s odtlačkom pečiatky a 

originálnym podpisom spôsobilej osoby 

Alebo 

 

d. Pre kľúčového odborníka B): 

d.1 Doklad preukazujúci oprávnenie na výkon inžinierskej činnosti - "Osvedčenie 

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s 

odborným zameraním inžinierske stavby- dopravné stavby" s odtlačkom pečiatky 

a originálnym podpisom spôsobilej osoby 

d.2 Doklad preukazujúci oprávnenie na výkon inžinierskej činnosti - " Osvedčenie 

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s 

odborným zameraním inžinierske stavby- mosty, tunely " s odtlačkom pečiatky a 

originálnym podpisom spôsobilej osoby 

d.3 Doklad preukazujúci oprávnenie na výkon inžinierskej činnosti - " Osvedčenie 

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s 

odborným zameraním inžinierske stavby- potrubné, energetické a iné líniové 

stavby " s odtlačkom pečiatky a originálnym podpisom spôsobilej osoby 

 

 

Kompletná OPRAVENÁ  Výzva  na predloženie Ponuky sa nachádza v prílohe. Všetky zmeny sú 

v nej zvýraznené žltou farbou. 

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje termín na predloženie ponuky do 28.3.2022 do 10:00 hod. 

 

S pozdravom 

 

        Ing. Alexander Drexler 

                                                                                               Referent oddelenia VO a nákupu  

Mesto Banská Bystrica 

 

Príloha: Výzva na predloženie ponuky - OPRAVENÁ 


