
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: 

 

„Zostavenie, grafické spracovania a tlač monografie: Mária Čelková, historička umenia : 

Jozef Lackovič – maliar baníkov, vinohradníkov a lesníkov“ 

 

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. Katarína Hulinová , 045/694 96 05, katarina.hulinova@banskastiavnica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

Mgr. Henrieta Godová, 045/694 96 55, henrieta.godova@banskastiavnica.sk 

 

 Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie , 969 24 Banská Štiavnica 

Telefón: 045/6949604 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

 SK72 5600 0000 0014 0129 6003 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 202 110 7308 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je vydanie reprezentačnej monografie, dokumentujúcej život a výtvarné 

dielo významnej a originálnej osobnosti insitného umenia na Slovensku. Publikácia bude 

vydaná k nedožitej storočnici maliara.  

 

Predmetom zákazky je redakčné a DTP spracovanie všetkých dodaných podkladov: 

1. Vytlačenie reprezentačnej obrazovej publikácie 

2. Úprava obrazového materiálu, čiernobieleho i farebného (formátovanie, retuše...) 

3. Vizuálna koncepcia, grafický dizajn, zalomenie strán a úprava textu a reprodukcií 

4. Typografia, polygrafické spracovanie a tlač publikácií 

5. Dodanie na miesto určenia 

 

Pri príprave publikácie bude potrebná osobná konzultácia s autorkou publikácie a ukážka pred 

tlačou, t. j. elektronická maketa celého diela (PDF vo vyššom rozlíšení) plus certifikovaný 

nátlačok výrezov farebných reprodukcií diel po dohode s autorkou. 
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Technická špecifikácia: 

Náklad   1 000 ks 

Väzba   V8a 

 

Vnútro  

Formát kniž. bloku: 210 x 260 mm 

Rozsah:   192 strán 

Farebnosť:   4/4 CMYK 

Papier:   NP polomatný 150 g/m2 

 

Predsádka 

Papier:   BO 140 g (bez potlače) 

 

Polep  

Farebnosť:   4/0 CMYK 

Papier:   NPL 130 g – 135 g 

Povrchová úprava:  lamino matné, nepoškriabateľné 

 

Reprodukcie:  20 ks čiernobiele v texte, kresby 15 ks , farebné reprodukcie obrazov 

120 ks, dokumentárne fotografie, portréty 

Texty: Úvodné texty, biografia, bibliografia, poznámky, zoznam diel 

v inštitúciách, autorské výstavy doma i v zahraničí, jednostranové 

resumé: anglicky, nemecky, francúzsky, popisky pod reprodukcie, 

min. 156  normostrán 

Všetky fotografie a obrazy sú v digitálnej podobe a budú dodané autorkou publikácie. 

 

Podklady od autorky budú úspešnému uchádzačovi odovzdané po podpísaní zmluvy o dielo. 

 

Termín dodania predmetu zákazky: do 15.12.2020 

 

3.  Zmluva 

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 

513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.  

 

4. Miesto dodania tovaru 

Banskobystrický kraj, Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská 

Štiavnica 

 

5. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a z dotácie Ministerstva 

kultúry SR formou bezhotovostného platobného prevodu na základe doručenej faktúry, pričom 

faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

8 758,- eur bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola zistená prieskumom trhu podľa § 6 ods. 1 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení. 

  

7. Typ zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nízkou hodnotou v súlade s § 117 a § 5 

citovaného zákona.  



      
 

 

8. Podmienky účasti 

 Ponuka musí obsahovať:  

 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky, 

 v prípade zaslania cenovej ponuky e-mailom, je potrebné, aby takto zaslaná cenová 

ponuka obsahovala podpis a pečiatku,  

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky (napr. kópia 

živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 
- doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu 

zákazky (napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si 

v súlade s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 

Z.z.)  (zákon proti byrokracii) zabezpečíme z dostupných informačných systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č.1) 

- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je 

povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona.  

 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (241/2019 Z.z.) 

verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. 

 

9. Cena a spôsob určenia ceny 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená  

v cenovej ponuke 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 na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy. 

 

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. 

 

10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 03.09.2020 do 11:00 hod. elektronicky na e- 

mailovú adresu: katarina.hulinova@banskastiavnica.sk, ponuky možno doručiť aj poštou alebo 

osobne v uzavretej obálke s označením „Publikácia - Lackovič“ na adresu: Mesto Banská 

Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica. 

 

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a 

nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

11. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 
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a) predložil neplatné doklady, 

b) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, 

d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy 

e) dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).  

 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za 

kompletné uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách 

vrátane DPH (ak je uchádzač platca DPH).  

 

14. Doplňujúce informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet 

zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet 

zákazky. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým 

verejný obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.   

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak 

úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí 

predchádzajúci odsek tejto výzvy. 

 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 

vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 24.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Nadežda Babiaková 

     Primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 
 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 


