
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Názov: Pro-Konzervatórium,n.f. 
IČO: 31904602  
Obec (mesto): Banská Bystrica  
Ulica: Skuteckého 27  
PSČ: 974 01 

 
Kontaktná osoba:  
Vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Tibor Sedlický  
Telefón: 0905/549006  
Elektronická pošta: konzerva@konzervatoriumbb.sk  
Internetová adresa: www.konzervatoriumbb.sk 
Vo veciach technických: Marta Buckulčíková  
Telefón: 048/4124656 

 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  Vydanie knihy BANSKOBYSTRICKÉ KONZERVATÓRUM 1992-2017 

 

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  Redakčné spracovanie dodaných textov, technická úprava ilustrácií, grafický 

návrh, sadzba, typografická príprava, spolupráca pri autorských korektúrach, tlač podľa špecifikácie. Kód 

CPV 79800000-2 

 

4. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:  Konzervatórium J.L.Bellu Banská Bystrica 
 

5. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAHPREDMETU ZÁKAZKY: Tlač v náklade 400 ks. Špecifikácia publikácie v prílohe.  

 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH: 4.900,- EUR 

 

7. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: Nie 

 

8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: Nie  

 

9. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY: do 31. mája 2017  

 

10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: Predložená ponuková cena je nemenná. 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní dodávky 

a odovzdania zákazky. Splatnosť faktúry 14 dní. 

 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: Povinné predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu v predmete 

zákazky.   
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 

registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
12. OBSAH PONUKY: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto výzvy. 
 

14. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:  nie je nutná 

 

15. SPÔSOB URČENIA CENY:   
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov.  



- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  
- ak uchádzač:   

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu  
uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,   
- sadzba DPH a výška DPH,   
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.   

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom 

DPH, upozorní.  

 
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.  

 

16. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:   
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný 
predmet zákazky  
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane 
DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka. 
 
17.  PREDLOŽENIE PONÚK:  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v 
uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  
●adresu verejného obstarávateľa: Pro-Konzervatórium,n.f. Skuteckého 27,  974 01 Banská Bystrica 
  

● obchodné meno a sídlo uchádzača   
● označenie slovom „Verejné obstarávanie -NEOTVÁRAŤ !“  

 
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa.  
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

 
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa  27.4.2017 o 9.00 hod.  
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 

 
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku 

 
18.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na Konzervatóriu J.L.Bellu, Skuteckého 27, Banská 

Bystrica, dňa 27.4.2017 o 10.30 hod. 
Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom. Výsledkom súťaže bude objednávka na 

predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. 

 
19. VYHRADENIE PRÁVA:   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  
 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 
sa vyhlásilo VO,  
 

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky 
zrušený.  

 

20. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI: 5.5.2017 

 

21. PRÍLOHA: špecifikácia publikácie 
 
V Banskej Bystrici, dátum 21.4.2017 Meno, funkcia, podpis 

 Mgr. Aleš Solárik,ArtD, správca 



Príloha č. 1 

Špecifikácia knihy 

• náklad 400 ks    
• formát 21 x 28 cm    
• rozsah 128 strán    
• vnútro papier natieraný 130 g/m2, farebnosť 4+4 

farby+matný lak 
 

• predsádky papier ofsetový 140 g/m2, farebnosť 1+1 farby  

• polep papier natieraný 135 g/m2, farebnosť 4+0 farby + matné lamino 

• obal lepenka hr. 3,0 mm   
• väzba V8, pevné dosky, šitý blok, chrbát 

rovný 
  

• balenie do fólie po 5 ks 
 
  

     
 

  

      
Služby súvisiace s vydaním publikácie 

Redakčné a technické spracovanie dodaných textov, 

 technická úprava ilustrácií, 

grafický návrh, sadzba, typografická príprava, 

tlačové podklady  

spolupráca pri autorských korektúrach 

 

v Banskej Bystrici, 21.4.2017 


