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V   Ý   Z   V  A  

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

poskytnutie služby s názvom  

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Oprava spevnených plôch a okolitého 

areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:     

Názov verejného obstarávateľa:  MBB a. s. 
Sídlo verejného obstarávateľa: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený:   Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva 

    JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva 
IČO:  36 039 225 
Tel.:  048 43 30 841 
E-mail: info@mbb.sk 
 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgasvo@gmail.com   
 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
 
2.  Názov zákazky a typ zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Oprava 

spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna v Banskej Bystrici 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby Oprava spevnených plôch a okolitého areálu 
Zimného štadióna v Banskej Bystrici na základe týchto požiadaviek: 
 
Objektová skladba a požadované práce: 
 
SO01 : Oprava spevnených plôch 
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 okapový chodník na severnej strane ZŠ hala A – odvedenie dažďovej vody  povrchovým      

kanálom (žľabom) 

 južná strana ZŠ hala A – zvedenenie dažďových vôd zo strechy haly A prekrytým 

odvodňovacím žľabom do vsakovacieho rigolu pri oplotení (vsakovací pás), 

 dažďové vody zo západnej a severnej strany ZŠ dopojiť do existujúceho VO, vyústeného 

do rieky Hron, 

 východná strana haly A (dvor medzi halou A a Halou B a Átrium), 

 na severnej strane ZŠ medzi protipovodňovým múrom a cestou popri ZŠ zatrávňovacie 

panely, 

 priestor za halou B, 

 nový povrch spevnených plôch – dlažba s vysokou nosnosťou (napr. plne naložený 

kamión, autobus). 

SO02 :  Výmena oplotenia 

 na južnej strane pozemku obnova existujúceho oplotenia a doplnenie chýbajúceho 

oplotenia  (tj. oplotenie pozemku pri saune, a za halou B), 

SO 03 : Výmena existujúcej kanalizácie 

 na západnej strane ZŠ výmena existujúceho  kameninového potrubia splaškovej kanalizácie 

za PVC potrubie (po bod dopojenia), 

SO04 : Mobiliár 

 lavičky, koše, ...... 

 
Projektová dokumentácia spracovaná podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác – UNIKA, a vychádza z predpokladaného rozpočtového nákladu a 
technickej náročnosti. 
 
Počet sád –po 6 sád tlačných a jedno CD formát .pdf- digitálna forma pre všetky stupne PD. 
 

Požadované stupne PD: 

Architektonická štúdia 
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia dopracovanej do realizačnej podrobnosti: 
 

OBSAH 
Dokumentácie pre stavebné povolenie dopracovanej do realizačnej podrobnosti 
Dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v podrobnosti potrebnej pre začatie 
stavebného konania a vydania stavebného povolenia stavby a na realizáciu stavby komplexne 
v nasledovných profesiách: 
- Koordinácia 
- Urbanizmus, architektúra 
- Konštrukcia  stavieb 
- Statika 
- Stavenisko a uskutočňovanie výstavby 
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- Rozpočet a výkaz výmer 
V nasledovnej skladbe: 
TEXTOVÁ ČASŤ: 
sprievodná správa, súhrnná technická správa 
SITUÁCIA STAVBY: 
situačné osadenie stavby s napojením na infraštruktúru 
VÝKRESOVÁ ČASŤ: 
dokumentácia stavebných objektov 

rozpočet a výkaz výmer. 
 

Poznámka: 
- ponúkaná cena zahŕňa všetky režijné náklady spojené s predmetom zadávania zákazky 
 

Rozsah a lehoty plnenia 
 Zameranie existujúceho stavu objektu (polohopisné a výškopisné zameranie) – do 14 dní od 

účinnosti zmluvy 
 Architektonická štúdia – do 30 dní od účinnosti zmluvy 
 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby – do 45 dní od písomného potvrdenia konečnej 

podoby architektonickej štúdie 
 
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.  

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 616,67 € bez DPH. 
 
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie  projektovej dokumentácie, v členení 
bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.  
 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa 

6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

 Zameranie existujúceho stavu objektu (polohopisné a výškopisné zameranie) – do 14 dní od 
účinnosti zmluvy 

 Architektonická štúdia – do 30 dní od účinnosti zmluvy 
 Projektová dokumentácia na realizáciu stavby – do 45 dní od písomného potvrdenia konečnej 

podoby architektonickej štúdie 
 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 10.02.2021 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (MBB a. s., ČSA 26, 974 01 
Banská Bystrica) a osobne na tej istej adrese (MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica , 
podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
(info@mbb.sk). V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží 
ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
 adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
 označenie heslom:  

 
 „PD  -    NEOTVÁRAŤ“ 
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c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené 

údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 

ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

Uchádzači do ponuky návrh zmluvy nepredkladajú. 

e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (možnosť použiť prílohu 
č. 2 Formulár ponuky) – odporúčanie predloženia. 

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny 
podľa bodu 12 tejto výzvy) 

 

9. Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa 

 
10. Podmienky financovania: Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Finančné 

prostriedky zo štátnych dotácií a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  

faktúr 30  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia  po splnení predmetu zákazky na základe 

daňového dokladu. 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky bez DPH. 

 
12. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. 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 celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Cena bude vypracovaná vo forme: 
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P.Č. OZNAČENIE m. j. počet m. j. 

cena v € za 
m. j. bez 

DPH 

cena v € bez 
DPH za 

požadovaný 
počet m. j. 

1. Architektonická štúdia kus 1,00    

2 

Projektová dokumentácia pre 
vydanie stavebného povolenia 
dopracovanej do realizačnej 
podrobnosti kus 1,00    

  SPOLU bez DPH:      xxxx xxxx  

DPH 20%:       

Spolu s DPH    
 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: do 
31.03.2021. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť 
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto 
skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú 
v zmluve. 

C. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

D. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložiť aktuálny 
doklad poskytovať službu v origináli alebo overenej kópií. 

E. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s 
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

Banská Bystrica, dňa 01.02.2021 

 

 

  .........................………………………..................

                        Ing. Ján Halgaš 

     osoba zodpovedná za VO 

 

Prílohy:  č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor) 

  č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor) 

  č. 3 Mapový podklad  

  č. 4 IGP 

  č.5 3 Návrh zmluvy 


