
VÝZVA 
na predloženie ponuky zákazky  

(podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 
 

„Dodanie mobiliáru, kostol Panny Márie Snežnej na F rauenbergu, 
Banská Štiavnica.“  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 
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: 
RNDr. Viktória Michalská – 045/6949604, viktoria.michalska@banskastiavnica.sk 
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Jaromír Piliar, jaromir.piliar@basnkastiavnica.sk, 
045/6949617 
  
Poštová adresa: 
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 
Radničné námestie 1 
969 24 Banská Štiavnica 
 
Telefón: 045/6949604 
Fax: 045/6921207 
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 
Číslo účtu: SK5302000000000014525422 
IČO: 00 320 501 
DIČ: 2021107308 
 
2. Predmet zákazky: 
 
Predmetom výzvy je vybavenie hlavnej lode kostola dreveným katafalkom, dreveným rečníckym pultom 
a stoličkami.  
Otvorením presbytéria sa sprístupní sakristia pre potreby uloženia inventáru pohrebných služieb mimo 
hlavnej lode. Pred kulisu sa postaví drevený katafalk z masívneho dreva a drevený rečnícky pult (katafalk aj 
pult v rovnakom prevedení). Priestor pres mútiacu rodinu a účastníkov poslednej rozlúčky sa zariadi 
kostolnými stoličkami v počte 100 ks a modrom farebnom prevedení – čalúnenie, kovová konštrukcia. 
Stoličky sa umiestnia do pravidelných sedacích polí v zostave 5 x 5 stoličiek, oddelených uličkou 
a súmerných podľa hlavnej osi lode kostola. Priestor pod chórom a na chóre bude vyhradený pre účastníkov 
rozlúčky na státie. V interiéry sa z pôvodného mobiliáru ponechá len socha trúchliacej ženy.  
 
Počas práce je povinné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, normy.  
 
Predložená cena musí obsahovať aj všetky náklady potrebné na vykonanie predmetu zákazky.  
 
Termín vykonania služby: 1. polrok, rok  2014. 
 
V prípade otázok, kontaktná osoba: Ing. Jaromír Piliar, jaromir.piliar@basnkastiavnica .sk, 045/6949617.   
 



   
 

 

3.  Zmluva o dielo:  
 

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.  
 

4. Variantné riešenie: 
 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
 

5. Miesto uskuto čnenia služieb: 
 
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavnica. 

 
6. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmien ky: 
 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Banská Štiavnica (z finančných prostriedkov 
poskytnutých darovacou zmluvou č. 271/2013) formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 
faktúry do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 
Do 8 000,- EUR bez DPH; zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní            
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
  
8. Typ zákazky: 

 
Zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. (4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
9. Podmienky ú časti 

 
 Ponuka musí obsahovať:  

a) Doklad o oprávnení poskytovať službu – v prostej kópii. 
b) Cenovú ponuku s návrhom zmluvy o dielo. 

 
10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke 
uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 
11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
 
Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 16.04.2014 do 13:00 hod.  v uzavretej obálke s označením 
„Súťaž – neotvára ť!“ a „Dodanie mobiliáru, kostol Panny Márie Snežnej na Fr auenbergu, Banská 
Štiavnica“ , osobne, alebo poštou na adresu:  

 
Mesto Banská Štiavnica,  
Radničné námestie 1,  
969 24 Banská Štiavnica 

 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 
 
12. Vyhodnotenie splnenia podmienok ú časti: 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované  v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania 
bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 

 
a) nepredložil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 
d) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 
13.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  



   
 

 

 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné 
uskuto čnenie predmetu zákazky vrátane DPH vyjadrená v eurá ch (EUR).  

 
14.   Cena a spôsob ur čenia 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 a honorár uchádzača. 
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. 

 

15. Doplňujúce informácie 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 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 predloženej cenovej ponuky.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade ak úspešný 
uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať Zmluvu. 
 
Verejný obstarávateľ po prijatí úspešnej ponuky postupuje v súlade s ustanoveniami zák. č. 546/2010 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony.  

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 
zákazky podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je možné podať námietky v zmysle tohto zákona. 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                
s prípravou a doručením ponuky. 

 
 
 
 
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa 28.03.2014                                                  RNDr. Viktória Michalská  

                                                                                  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
 

 
 


