
  
 

 

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                         Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 

V zastúpení:                 Ing. Miroslav Jausch 

IČO:                             00 161 667 

DIČ:                             2021117461 

Kontaktná osoba:        Ing. Anna Antalová 

Telefón:                       +421903404330 

e-mail:                         spravca@mikovini.sk 

  

2. Názov zákazky: „OBNOVA BALUSTRÁDY SCHODISKA“ 

3. CPV Kód 

Hlavný predmet:  45442190-5- Odstraňovanie náterov 

   45442180-2- Opakované natieranie a maľovanie  

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je umelecko-remeselná obnova zábradlia s balustrádou hlavného schodiska od 

podesty na 2. nadzemnom podlaží a v časti chodby na 2. poschodí. Práce zahŕňajú: odstránenie 

povrchového nevhodného olejového náteru, doretušovanie plôch a plastických prvkov do pôvodnej 

profilácie, penetrácia povrchu a záverečná lazúrna farebná úprava mramorovaním. Obnovu zábradlia 

je potrebné vykonať v súlade s rozhodnutím KPÚ a ním stanovených podmienok.  

5. Miesto realizácie predmetu zákazky 

Budova chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica, ul. Akademická 12, 969 

15 Banská Štiavnica, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou.  

6. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo  

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 875,33 € bez DPH,   18 982,00  € s DPH 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky 

Do 20.09.2021 od písomného odovzdania priestorov 

9. Obhliadka predmetu zákazky 

Obhliadka predmetu zákazky sa odporúča, ale nie je povinná. Kontaktná osoba v prípade záujmu 

o obhliadku je: Ing. Miroslav Jausch, telefón 045/691431. 

Termín obhliadky je potrebné si vopred dohodnúť v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod. 
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10. Podmienky predkladania ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť alebo zaslať na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1. Obálky je 

potrebné označiť heslom zákazky- „Obnova balustrády schodiska – neotvárať“. Uchádzač predkladá 

ponuku v slovenskom jazyku. 

11. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie dokladu uvedeného v § 32 

ods. 2 písm. e) – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

12. Obsah ponuky  

Ponuka na zákazku „Obnova balustrády schodiska“ musí obsahovať: 

 Návrh celkovej ceny podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača na formulári, ktorý je prílohou č. 2 tejto „Výzvy“ s názvom Návrh na plnenie 

kritérií. 

 Podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3)  doplnený o celkovú navrhovanú cenu za dielo. 

13. Lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky musia byť doručené do 23.07.2021 do 12:00 hodiny 

14. Vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 

a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, 

z hľadiska uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia ponúknutá celková  cena v EUR s DPH zaokrúhlená na 

dve desatinné miesta.  

16. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou cenou v EUR s DPH za celý predmet 

zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní. 

17. Záverečné ustanovenia  

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so 

ZVO,  prípadne iným všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu verejného 

obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 8 

písm. b) ZVO podať námietky.  

18. Prílohy 

Prílohy pre zákazku „Obnova balustrády schodiska“ „Obnova balustrády schodiska“ 

 Príloha č. 1 Výzvy – Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. 

KPUBB-2020/8063-2/29824/GRE 

 Príloha č. 2 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií 

 Príloha č. 3 Výzvy – Návrh Zmluvy o dielo  

 

     


