
VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  
 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov na poskytnutie služby 

s názvom: 

 

„Zabezpečenie karanténnej stanice pre psov na území Mesta Banská Štiavnica  

na roky 2021-2022“ 

 

 

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 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/6949606 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Ing. Jaromír Piliar, jaromir.piliar@banskastiavnica.sk, 045/6949617, 0905/597672 

Ing. Miloslav Filjač, ts.riaditel@banskastiavnica.sk, 045/6922244, 0905/682279 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK5302000000000014525422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

  

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 
Predmetom zákazky je poskytovanie služby pre zriadenie a prevádzku karanténnej stanice vo 

vlastných priestoroch resp. prevádzku existujúcej karanténnej stanice v priestoroch Technických 

služieb, m. p. a to v súlade so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších právnych predpisov. V prípade využitia existujúcich priestorov karanténnej stanice 

požaduje verejný obstarávateľ zriadenie oddeleného vchodu do existujúcich priestorov tak, aby 

karanténna stanica mohla fungovať nezávisle od Technických služieb, m. p.. Verejný obstarávateľ 

poskytne pri zriadení oddeleného vchodu súčinnosť. Náklady na vodu a elektrickú energiu 

v priestoroch karanténnej stanice Technických služieb, m. p. znáša aktuálny prevádzkovateľ. 

Spôsob a úhrada týchto nákladov bude dohodnutá zmluvne.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne prostriedky pri vybudovaní resp. dodatočnom dobudovaní 

karanténnej stanice vo vlastných priestoroch budúceho aktuálneho prevádzkovateľa. 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie komplexnej služby prevádzkovania karanténnej stanice 

vrátane jej priestorového, personálneho, legislatívneho, administratívneho plnenia v súlade 

s platnými zákonmi a predpismi a s platnou legislatívou na území Mesta Banská Štiavnica. 

Prevádzkovateľ karanténnej stanice je povinný predložiť platné aktuálne dokumenty (licenciu) 

preukazujúce spôsobilosť prevádzkovať karanténnu stanicu v zmysle platnej legislatívy. Bez 

predloženia platných dokumentov najneskôr v čase podpisu zmluvy verejný obstarávateľ nepristúpi 

k podpisu zmluvy k prevádzkovaniu karanténnej stanice. 
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Zabezpečenie zriadenia a prevádzky karanténnej stanice resp. prevádzky existujúcej karanténnej 

stanice pre túlavé zvieratá na území mesta Banská Štiavnica pozostáva zo zabezpečenia vhodných 

priestorov karanténnej stanice, z poskytovania veterinárnej starostlivosti, vedenia evidencie 

odchytených a prijatých zvierat, v prípade uhynutia zvieraťa v karanténnej stanici povinnosť 

zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat v súlade s zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 

starostlivosti, z každodenného zabezpečenia stravy a vody v zmysle platných právnych predpisov, 

denného voľného výbehu zvierat mimo areálu karanténnej stanice, zo zabezpečenia umiestnenia 

odchytených zvierat u pôvodných alebo nových majiteľov. V zmysle VZN č. 3/2011 odchyt 

túlavých zvierat vykonávajú príslušníci Mestskej polície. 

V zmysle novely zákona o veterinárnej starostlivosti verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie 

označenia odchyteného zvieraťa transportérom (mikročipom) v zmysle § 19 ods. 10 uvedeného 

zákona.  

Verejný obstarávateľ taktiež požaduje vedenie zoznamu odchytených zvierat pre dokumentačné 

účely Mesta Banská Štiavnica, ktorý je možné použiť a zverejniť aj na internetovej stránke Mesta. 

Zoznám má obsahovať fotografiu psa, plemeno, miesto, dátum, čas odchytu psa a odhadovaný vek. 

Tento zoznam je potrebné priebežne aktualizovať – 1× týždenne. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Banská Štiavnica 

 

4. Termín realizácie / dodania : 01.01.2021 – 31.12.2022 

 

5. Zmluva 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka.  

 

6. Typ zákazky 

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby § 3 ods. 4 a § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 
Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na sumu: 13 116,67 eur bez DPH 

 

8. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  

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

zákazky (môžete použiť prílohu č. 1), s uvedením skutočnosti, že uchádzač využije vlastné 

priestory karanténnej stanice alebo využije existujúce priestory karanténnej stanice 

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

ponuka obsahovala podpis a pečiatku,  

 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa predmetu zákazky (napr. 

kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra, prípadne iný 

doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie požadovaného druhu služby, napr. 

doklad odbornej spôsobilosti na odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do 

útulkov a karanténnych staníc podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z., resp. 

zmluvu s osobou odborne spôsobilou na uvedenú službu) 
-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 (zákon 

proti byrokracii) zabezpečí verejný obstarávateľ z dostupných informačných systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č.2) 

-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.  

 

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. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného 

platobného prevodu polročne formou preddavku (v mesiaci január preddavok vo výške ¼ z hodnoty 

zmluvnej ceny, v júli ¼ z hodnoty zmluvnej ceny s podmienkou vyúčtovania nákladov 1x za rok – 

v lehote do 15. januára 2022 za rok 2021 a v lehote do 15. januára 2023 za rok 2022)  lehote 

splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.  

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do  9.12.2020 do 10:00 hod. a to elektronicky na e-

mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s 

označením „Karanténna stanica BS“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 

969 24 Banská Štiavnica.  

 

Rozhodujúci pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

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

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

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).  
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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 podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka.  

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:  30.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

        ..............................................  

                                                                                   Mgr. Nadežda Babiaková     

                  primátorka mesta  

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Návrh ceny 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 


