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M e s t o   G i r a l t o v c e 
Sídlo: Dukelská 75, 087 21 Giraltovce 

 

  Uchádzači, záujemci 
 
 
Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo  Vybavuje / linka         Giraltovce, 12.10.2021. 
                                                                                   Ing. Emil Mati  
 

VEC  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby s názvom 
„Obnova námestia pred Slovensko-poľským domom v Giraltovciach“ – urbanistická štúdia, projekt  pre  
stavebné povolenie a realizáciu.   
 
 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 v rámci 
prieskumu trhu podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení.   

Na výber zmluvného partnera je použitý postup  zákazky s nízkou hodnotou.  
 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú 
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 
 
 
 S pozdravom 
   
 
 
                                                                         Ing. Emil Mati  
                                                                   ved. oddelenia výstavby            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
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V   Ý   Z   V  A 
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § § 117 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

na poskytnutie služby s názvom 

„Obnova námestia pred Slovensko-poľským domom v Giraltovciach“ – urbanistická štúdia, projekt  
pre  stavebné povolenie a realizáciu. 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Giraltovce 

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

IČO:  321 982 

Telefón: 054/732 2447 

Fax:   054/732 2301 

Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok, od 800 – do 1500 hodiny 

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati 

e-mail: emil.mati@giraltovce.sk 

 

2) Typ  zmluvy:  
Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo objednávka. 
 

3) Miesto dodania predmetu zákazky: Dukelská 75, 087 01 Giraltovce  

 

4) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Slovník spoločného obstarávania:   

       Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
       74232000 – 4 Inžinierske projektovanie  

Predmetom obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie – urbanistická štúdia, 
projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer 
v šiestich písaných vyhotoveniach a v jednom elektronickom vyhotovení na CD nosiči. 
Projekt je potrebné vypracovať v rozsahu podľa Slovenskej komory stavebných 
inžinierov pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo 
výstavbe pre projektové dokumentácie.  
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu v členení bez DPH, DPH, cena vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke. 
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PREDMET 
Predmetom zadania je urbanistický návrh územia časti námestia na Dukelskej ulici v Giraltovciach pred novo 
zrekonštruovaným Slovensko-poľským domom vo forme a rozsahu architektonicko-urbanistickej štúdie. A v 
projektovej rovine, návrh urbanisticko-architektonického riešenia verejného priestranstva na pozemkoch, 
ktoré sú súčasťou záujmového územia, t.j. na parcelách 815/1, 815/2 a 816 v k.ú. Giraltovce.  

ÚČEL A CIEĽ 
Účelom vypracovania štúdie je výber vhodného riešenia verejného priestranstva, ktorý po dopracovaní 
projektovej dokumentácie bude viesť k jeho realizácii. Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej štúdie je 
následné zadanie a spracovanie projektovej dokumentácie pre príslušné povolenia a následnú realizáciu. 
Predmetom zákazky bude dopracovanie architektonickej štúdie do formy použiteľnej v konaní o vydanie 
stavebného povolenia s podrobnosťou pre realizačný projekt, vrátane vizualizácií.  

RIEŠENÁ LOKALITA 

 
Riešené územie sa nachádza v centre mesta Giraltovce v priamom kontakte s hlavnou cestou 1.triedy a 
s budovou Slovensko-poľského domu. Priestor v súčasnosti slúži ako park, nachádza sa na ňom vysoká aj 
nízka zeleň. Z južnej strany je zrekonštruovaný chodník (súčasť zvyšku námestia). Riešená časť územia má 
výmeru cca. 1000m2. 

POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 
Zámerom mesta je komplexná obnova časti námestia slúžiacej ako park na Dukelskej ulici konkrétne priestoru 
pred budovou S-P domu, ktorý je v zlom technickom stave. V rámci obnovy sa uvažuje s výmenou 
potrebných inžinierskych sietí, výmenou povrchov, novými vegetačnými úpravami, osadením nového 
mobiliáru a verejného osvetlenia, prípadne príprave podstavca pre sochu sv. Cyrila a Metoda.  
Navrhované riešenie musí spĺňať tieto základné požiadavky zo strany mesta a takisto reagovať na potreby 
užívateľov tohto verejného priestoru. Návrh by mal takisto rešpektovať potreby a danosti územia 
s prihliadnutím na využívanie územia v budúcnosti.  
Z urbanistického a výrazového hľadiska musí riešený priestor vhodne nadviazať na zvyšné časti námestia. 
Hlavná cestná komunikácia medzinárodného významu je v súčasnosti vysoko frekventovaná a preto je 
potrebné na túto skutočnosť reagovať. Riešenie sadových úprav by malo tolerantne zasahovať do existujúcej 
zelene, pričom je riešenie prípadného výrubu nateraz ponechané na zvážení spracovateľa, prípadne na vstupy 
od objednávateľa v procese spracovania.  
 
 
 
 



4 
 

ROZSAH SPRACOVANIA NÁVRHU  
Štúdia musí obsahovať:  

• analýzu súčasného stavu 
• situáciu širších vzťahov 
• celková situácia riešeného územia 
• návrh komplexného urbanisticko - architektonického riešenia – spevnené plochy, sadové a 

parkové úpravy, mobiliár (lavičky, koše, osvetlenie a iné), materiálové riešenie 
• vizualizácie návrhu s blízkym okolím 

Súčasťou spracovania je aj prípadná potreba účasti projektanta na predstavení projektu rezidentom vo fáze 
rozpracovanosti.  

LEHOTY SPRACOVANIA NÁVRHU  
Presné lehoty na spracovanie dokumentácie budú predmetom zmluvy o dielo. 
 
Fotodokumentácia súčasného stavu lokality: 
 

   
 

   
 

5) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nepripúšťa sa. 

 

6) Variantné riešenie:  Pripúšťa sa. 

 

7) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 20.12.2021. 
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8) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 04.11.2021 do 13 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese 

alebo mailom na adresu: sekretariat@giraltovce.sk,    

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR. 

 

9) Podmienky financovania:  

Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 14 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia a splnenia podľa bodu 4 tejto výzvy. Platby za poskytnutú službu sa budú uhrádzať z 

 vlastných zdrojov Mesta Giraltovce.  

 

10) Podmienky účasti:  

Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný 

predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky 

alebo osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov resp. Slovenskej komory architektov 

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na vypracovanie projektovej dokumentácie. Postačuje 

kópia. 

 

11) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− celková konečná najnižšia cena s DPH/bez DPH 

 

V Giraltovciach dňa  12.10.2021. 

            

                                                                                Ing. Emil Mati  

                                                       ved. oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja     

 

 


