VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:
„Multimediálna internetová prezentácia: Príbeh Štiavnice“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a adresa verejného obstarávateľa:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka Mesta Banská Štiavnica
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka Mesta Banská Štiavnica
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Silvia Šujanová , silvia.sujanova@banskastiavnica.sk, 045/6949622
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Mgr. Henrieta Godová, henrieta.godova@banskastiavnica.sk, 045/694 96 55
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK53 0200 000000 0014525422
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
2. Predmetom zákazky je :
vypracovanie multimediálneho interaktívneho obsahu internetovej prezentácie: „Príbeh Štiavnice“ za týchto
podmienok:
Multimediálna prezentácia bude vypracovaná vo forme internetovej stránky s viacerými podstránkami.
Na úvodnej stránke bude rozdelenie podľa jednotlivých tém, na podstránkach budú jednotlivé príbehy
skladajúce sa z textov, do ktorých budú vložené fotografie a obrazové materiály (skeny historických
dokumentov, mapy, nákresy banských strojov a zariadení). Časti príbehu, ktoré je možné a účelné
rozpohybovať, budú prevedené do krátkych (max 20 sec.) animovaných súborov (väčšinou GIF). Tam, kde
to bude účelné, budú použité krátke sekvencie z dobových filmových materiálov.
Multimediálna prezentácia bude prístupná na internetových stránkach Mesta Banská Štiavnica, partnerov
projektu (Slovenské banské múzeum, OOCR Región Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného
prostredia a Región Sitno) a v infokioskoch.
Nosnou časťou prezentácie bude špecifikácia 9 hlavných tém - príbehov Banskej Štiavnice. Témy majú
byť atraktívne, vychádzajúce tak z histórie, ako aj súčasných možností a atraktivít mesta a regiónu. 9 tém príbehov mesta priblíži jeho históriu, hlavné míľniky, ale aj špecifické geologické a prírodné danosti územia
(výbuchu sopky, vznik mesta, tajchy a jarky a pod.). Témy by mali čerpať nielen z faktografických
materiálov, ale rovnako a z lokálnych mýtov a legiend (štiavnické divy, banícky škriatkovia a pod.)

Multimediálna prezentácia bude prístupná na internetových stránkach Mesta Banská Štiavnica,
partnerov projektu a v kioskoch.

Autorský tím bude pozostávať z art directora, historika, textára, fotografa, grafika,
animátora, prekladateľov a programátora.
 Art director vedie tím, zadefinuje koncept, štruktúru a technické podmienky prezentácie
 Historik realizuje rešerš existujúcich podkladov, vytipuje obrázky, infografiku, skeny historických






dokumentov, filmový materiál a pod., spolupracuje s textárom a výtvarníkom na animáciách
Textár zostaví textovú časť príbehu
Prekladatelia zabezpečia preklad textov do anglického jazyka a maďarského jazyka
Grafik / výtvarník zadefinuje dizajn prezentácie, vyhotoví ilustrácie pre statické obrázky, infografiku,
a podklady pre animácie
Animátor v spolupráci s historikom a grafikom vytvorí potrebné animácie
Programátor zabezpečí prenos prezentácie na internet a elektronické médiá, a prípravu pre
infokiosky

Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi čestné prehlásenie o
tom, že bude disponovať odborne spôsobilými osobami, ktoré mu zabezpečia vytvorenie vyššie
uvedeného diela v rozsahu, ako bolo popísané v bode č. 2. Čestné vyhlásenie bude odovzdané písomne
a bude obsahovať menný zoznam členov autorského tímu s popisom, za ktorú oblasť diela
zodpovedajú.
Termín plnenia: najneskôr do troch mesiacov od podpísania zmluvy, pričom plnenie bude rozdelené do
etáp podľa nasledujúceho harmonogramu:
 do 15 dní od podpísania zmluvy predložiť návrh 9 tém Príbehu Štiavnice so zdôvodnením a krátkym
popisom
 do 5 pracovných dní predloží zadávateľ pripomienky
 do 10 dní od doručenia pripomienok bude odovzdaný záväzný zoznam tém - 9 príbehov
 do 2 mesiacov od schválenia prepracovaného dokumentu (9 príbehov) odovzdanie kompletne
vyhotoveného diela vo forme podstránky k internetovej stránke www.banskastiavnica.travell a
www.banskastiavnica.sk
V priebehu realizácie diela bude zhotoviteľ povinný dielo priebežne konzultovať s objednávateľom.
3. Zmluva o dielo
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa predmetu tejto výzvy a na základe § 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník v aktuálnom znení a víťaznej cenovej ponuky. Zmluva s
úspešným uchádzačom bude podpísaná až po schválení tohto verejného obstarávania Úradom vlády SR.
4. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z programu podpory regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a rozpočtu
mesta formou bezhotovostných platieb v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia. Na predmet zákazky sa neposkytuje žiadny preddavok.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Bola určená podľa § 6, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na sumu 19 090,- eur.
6. Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 a § 3 ods. 4 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7. Podmienky účasti
Ponuka musí obsahovať:
 cenovú ponuku, pričom zmluvná cena musia zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou
predmetu zákazky na poskytnutie služby podľa bodu č. 2 tejto výzvy
 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať a služby podľa bodu č. 2 tejto výzvy
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v cenovej ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách
(EUR).
9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do štvrtka 22.11.2018 do 13:00 hod. elektronickou poštou na
adresu: silvia.sujanova@banskastiavnica.sk. Ponuky môžete posielať v stanovenej lehote aj poštou, alebo
doručiť osobne v uzavretej obálke s označením „Multimediálna prezentácia : Príbeh Štiavnice“ na adresu:
Mesto Banská Štiavnica,
Radničné námestie 1,
969 24 Banská Štiavnica
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné
vyhotovenie predmetu zákazky vyjadrená v eurách (EUR). V prípade, ak bude úspešný uchádzač platcom
DPH, tak celková cena je cena vrátane DPH.
11. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a
musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s realizáciu predmetu zákazky.
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 vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
12. Doplňujúce informácie
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo až po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu
regionálneho rozvoja medzi Mestom Banská Štiavnica a Úradom vlády SR a po následnej úspešnej
kontrole verejného obstarávania Úradom vlády SR ako poskytovateľom dotácie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, pokiaľ navrhovaná zmluvná cena
prekročí finančné prostriedky verejného obstarávateľa určené na realizáciu tejto zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný
uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu o dielo.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
V Banskej Štiavnici, dňa 15.11.2018
Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

