
MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1 , 968 26 Nová Baňa 

Tel: 045/6782806, fax:045/6782881, e-mail: bielikova@novabana.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby nie bežne dostupných na trhu:

„Banský náučný chodník - drevené informačné tabule“

Druh zákazky: tovar a služba

Verejný obstarávateľ:
Úradný názov:
IČO:
Poštová adresa:
PSČ:
Mesto/obec:
Štát:
Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: 
Telefón:
E-mail:

Mesto Nová Baňa
00320897
Námestie slobody 1
968 26
Nová Baňa
Slovenská republika
Mestský úrad Nová Baňa, Nám. slobody 1,
968 26 Nová Baňa
PhDr. Lenka Bieliková
045/67 82 806
bi eliko va@no vabana. sk

Predmet zákazky:

1. Názov zákazky :
„Banský náučný chodník - drevené informačné tabule“

2. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru a poskytnutie služby zadávaná podľa § 117 zákona 
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Dodanie predmetu zákazky: Nová Baňa - širšie centrum,
(Príloha: Informácia o presnom mieste osadenia informačnej tabule)

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výroba a dodanie 15 ks drevených informačných tabúľ. Materiál je smrekové drevo. 
Rozmer drevenej informačnej tabule: výška: cca 2500 mm, šírka: cca 1500 mm, hranoly: 90x70 mm, 
dosky: 60x30 mm, strieška: zrubový obklad, náter: glazúra, kovové kotvy jakel 80x80 mm farba čierna, 
železo (skrutky, závitové tyče, podložky, matice). Dodanie drevených informačných tabúľ zahŕňa osadenie 
- montáž, dopravu materiálov a náradia (štrk, PH, cement), výkop a osadenie kovových kotiev do betónu 
na potrebný rozmer. V prílohe je vzor drevenej informačnej tabule a informácia o presnom mieste osadenia 
drevenej tabule.

5. Termín realizácie alebo lehota dodania:
Začiatok prác: do troch dní od podpísania zmluvy o dielo obidvomi stranami 
Ukončenie prác: 19.10.2018
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6. Podmienky účasti, obsah ponuky:
Podmienkou účasti v predmete zákazky je predloženie dokladu -
Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka), vrátane kontaktných údajov (meno a priezvisko/názov 
firmy, email, telefónne číslo).

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Cenová ponuka bude zhotovená na základe opisu prác.

Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane 
DPH) za celý predmet zákazky.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné 
určiť najviac na 2 desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška DPH...% (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť)
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

8. Obchodné podmienky:
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Zmluvy o dielo na realizáciu akcie „Banský náučný chodník - 
drevené informačné tabule“.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak 
predložené ponuky budú pre obstarávate ľa zjavne nevýhodné.

9. Platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dodanie tovaru a poskytnutie služby na základe vystavenej faktúry 
po ukončení diela.
Úspešný uchádzač môže pred podpisom zmluvy požiadať o preddavok vo výške 30% z ceny diela na 
základe preddavkovej faktúry, ktorú úspešný uchádzač vystaví po podpísaní zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami. Po ukončení a odovzdaní diela vystaví úspešný uchádzač vyúčtovaciu faktúru, od 
ktorej odpočíta preddavkovú faktúru.

10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 22.08.2018 o 12:00.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do 
podateľne na adresu Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa v zalepenej obálke 
označenej „Súťaž - neotvárať“ a heslom „Banský náučný chodník - drevené informačné tabule“ do 
lehoty určenej na predkladanie ponúk.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
11.1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
11.2. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 

vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk. Uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ vyhodnotí 
ako úspešná, bude odoslané oznámenie ojej úspešnosti a bude vyzvaný na podpísanie zmluvy 
o dielo.

11.3. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, 
bude na uzavretie zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. poradí.

11.4. Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu: bielikova@novabana.sk .
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12. Ďalšie informácie
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk, ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom 
v prípade, ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na 
predmet zákazky.

12.2. Ponuka, ktorá bude nejasná, neúplná a nebude spĺňať všetky predpísané náležitosti podľa Opisu 
predmetu zákazky, bude zo súťaže automaticky vyradená.

12.3. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi.

12.4. Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky.

V Novej Bani, dňa 14.8.2018

primátor mesta

Príloha:
Informačná tabuľa (vzor)
Informácia o presnom osadení informačných tabúľ 
Mapa



Rozmery a osadenie informačného panela

Výška infopanela so strieškou: 2500 mm 

Šírka infopanela: 1550 mm

Osadenie do zeme: 700 mm













Príloha: Informácia o presnom mieste osadenia informačných tabúľ

BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“

15 zastávok:
1. zastávka BI: Centrálna náučno-informačná tabuľa (ďalej len „tabuľa“) a mapa na 

námestí slobody
48.424570191 18.640401259 - E KN p.č. 673/1, LVč. 6123 
(2 kusy drevenej informačnej tabule)

2. zastávka B2: drevený panel už existuje

3. zastávka B3: Horná štôlňa Ján z Kríža
48.425230987 18.643353355-E KN p.č. 1411/9, LV č. 3853

4. zastávka B4: Areál šachty Althandel, najvýznamnejšej ťažobnej šachty v Novej Bani. 
48.429207262 18.643444603 - C KN p.č. 622, LV č. 6486 '

5. zastávka B5: Prepadlisko Šturc, dobývanie žíl Vavrinec a Jakub, šachta Himmelreich a 
štôlňa Ján Evanjelista
48.430626300 18.641875089 - C KN p.č. 718/1, LV č. 3853

6. zastávka B6: Šachta Narodenia Panny Márie, najvyššie položená šachta v severnej 
časti novobanského ložiska, východisko pre ťažbu bohatej žily Jozef, prepojenie so 
štôlňami Trojkráľová, Svornosť a Graner-Neufang
48.432915078 18.643108905 - E KN p.č. 1402, LV č. 3853

7. zastávka B7: Šachta František, pokusy o hlbinnú ťažbu v období prosperity na 
prelome 18. a 19. storočia, vodná nádrž - Tajch a využitie vody z Tajchu na pohon 
ťažobných zariadení a čerpanie banských vôd z veľkej hĺbky
48.435399272 18.639094115 - E KN p.č. 1328/1, LV č. 662

8. zastávka B8: Trojkráľová štôlňa, ťažba kýzových rúd v severnej časti ložiska na žilách 
Alžbeta a Vavrinec v 16. až 19. storočí
48.433132203 18.639157707 - E KN p.č. 1328/1, LV č. 662

9. zastávka B9: Banícka kaplnka a budova banskej správy v Novej Bani. Stručná história 
baníctva v 18. a 19. storočí
48.432414528 18.638365871 - C KN p.č. 713/1, LV č. 3853

10. zastávka B10: Stupy a banský vodohospodársky systém v Novej Bani. Využitie vody 
na mechanickú úpravu rúd a súvisiace účely
48.432761615 18.637377392 - C KN p.č. 1151/3, LV č. 3853



11. zastávka Bil: Štôlňa Svornosť, počiatky ťažby v severnej časti ložiska, charakteristika 
rozsiahleho dobývacieho obzoru prepojených chodieb Svornosť, Ján Krstiteľ a 
František. Odvodňovanie severnej časti ložiska pred dosiahnutím Hronskou dedičnou 
štôlňou
48.433138779 18.636773979 - C KN p.č. 1151/3, LV č. 3853

12. zastávka B12: Šachta Jozef, pokusy o obnovenie ťažby v 30-tych a 40-tych rokoch 20. 
storočia
48.430514994 18.638209239-E KN p.č. 1270/1, LV č. 3853

13. zastávka BI3: Banícke námestie a Hronská dedičná štôlňa. Charakteristika a história 
dedičnej štôlne Graner-Neufang ako významného odvodňovacieho obzoru na úrovni 
miestnej eróznej bázy (rieky Hron) a tiež ako najrozsiahlejšieho systému banských 
chodieb v meste s celkovou dĺžkou cca 35 km (vrátane bočných chodieb a prekopov). 
Príčina výronov banských vôd na žile Matej z dedičnej štôlne do Kýzového potoka. 
48.426879419 18.638440759 - C KN p.č. 279/1, LV č. 3853

14. zastávka B14: Štangelír a šachta Maximilián. Ťažba v centre mesta na žilách 
Maximilián a Ferdinand v okolí farského kostola
48.427523245 18.637214472 - E KN p.č. 5149/111, LV č. 6123

15. zastávka B15: Štôlňa Siebenkiinsten. Nádej a pokusy o udržanie ťažby koncom 19. 
storočia v najsevernejších oblastiach ložiska po objavení bohatej žily Freischurf 
48.443439813 18.635134517 - E KN p.č. 5163, LV č. 6123
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