
VÝZVA 

na predloženie predbežnej cenovej ponuky  

pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky  

na dodanie tovaru  

s názvom: 

 

„Modernizácia a zvýšenie hygienických štandardov Kultúrneho centra v Banskej 

Štiavnici“ 

 

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: 

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

Kontaktná osoba vo veciach technických:  

Ing. Rastislav Marko, rastislav.marko@banskastiavnica.sk, 045/6949650, 0905/525945 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

Telefón:   045/694 96 10 

Bankové spojenie:  VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu:   SK53 0200 0000 0000 1452 5422 

IČO:    00 320 501 

DIČ:    202 110 7308 

 

2. Predmet zákazky/špecifikácia predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je modernizácia vybavenia v objekte kultúrneho centra v Banskej Štiavnici pre 

účely uskutočňovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí, a to v súvislosti s udržateľnosťou 

a odolnosťou podujatí v súvislosti v pandémiou COVID – 19. Zákazka pozostáva z dodania 

a montáže osvetľovacej techniky (logický celok A), zvukovej techniky (logický celok B), látkového 

systému a akustiky javiska a miestnosti (logický celok C), projekčnej techniky (logický celok E), 

mobilného pódiového systému (logický celok D) a vybavenia pre opatrenia súvisiacimi s COVID – 

19 (logický celok F). Zákazka je tvorená logickými celkami, špecifikácia jednotlivých logických 

celkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto Výzvy.   

Predmet zákazky bude inštalovaný v priestoroch Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, Banská 

Štiavnica, prioritne v priestoroch hlavnej sály, sekundárne v menších priestoroch objektu (mobilné 

časti zákazky). Plán hlavnej sály s orientačnými rozmermi sa nachádza na tejto linke:  

https://storage.cinemaware.eu/241/142/Podorys%20KC%20sala.jpg 

Technológie, obsiahnuté v zákazke budú slúžiť na zvýšenie kvality daného priestoru a umožnia jeho 

flexibilnejšie využívanie v rôznych variantoch. Opatrenia proti pandémii COVID – 19 zvýšia 

ochranu zdravia účastníkov podujatí, zamestnancov a umelcov, ktorí sa budú nachádzať počas 

rôznych podujatí v objekte. 

 

Špecifikácia zohľadňuje rozmery, stavebnú dispozíciu, požiadavky na vlastnosti svetelné, zvukové, 

akustické, požiadavky bezpečnostné a požadovaný stav potrebný pre realizáciu kvalitných 

kultúrnych a vzdelávacích podujatí.  

mailto:maria.sedilekova@banskastiavnica.sk
mailto:rastislav.marko@banskastiavnica.sk
https://storage.cinemaware.eu/241/142/Podorys%20KC%20sala.jpg


      
 

 

Uchádzačovi je umožnené predkladať cenovú ponuku na celú zákazku, alebo na jednotlivé 

logické celky.  

Verejný obstarávateľ požaduje dodržanie všetkých platných technických noriem platných pre 

vybavenie – t.j. dodanie a montáž požadovanej techniky pre logické celky A-E, a dodanie 

požadovaného vybavenia logického celku F bez montáže. 

Upozornenie:  

V prípade, že sa vo výzve a jej prílohách nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho 

výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, môžu byť 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi 

s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní alebo zvýšení technickej kvality 

a bezpečnosti uvádzanej techniky a systémov.  

 

 

Miestna ohliadka: Termín miestnej ohliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom so 

zodpovedným pracovníkom – uvedenom v záhlaví tejto Výzvy ako kontaktná osoba vo veciach 

technických. 

 

3. Miesto plnenia/dodania predmetu zákazky 
Stredné Slovensko, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica, Kammerhofská 1 

 

4. Termín realizácie/dodania: 2022 - 2023 
 

5. Zmluva 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

Bude stanovená z doručených predbežných cenových ponúk. Na základe zistenej predpokladanej 

hodnoty zákazky verejný obstarávateľ stanoví druh zákazky a bude ďalej postupovať v zmysle 

zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

7. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

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

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

ponuka obsahovala podpis a pečiatku (môžete použiť prílohu č.1 ) 

 oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby 
-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 

 

8. 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. 

 

9. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný v prípade schválenia z dotácie MK SR v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu 2014-2020 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcií a z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu 

v lehote splatnosti faktúr do 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra 

musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.  

 

10. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do  25.10.2021 do 10:00 hod. elektronicky na e-

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

označením „KC v BS“ 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 či e-mailovú prepravu. 

 

11. Doplňujúce údaje 

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

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa: 14.10.2021 

 

 

 

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

    Mgr. Nadežda Babiaková 

         primátorka mesta  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky/jednotlivých logických celkov 


