
Výzva na predkladanie ponúk  

podľa §117 Zákona č.343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Obstarávateľ:                   Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum  

Sídlo:                               Gorkého 1 Michalovce 

Zastúpený:                       Mgr. Alena Navrátilová - riaditeľka 

IČO:                                 31297722 

DIČ:                                 2021505585  

Kontaktná osoba:             Mgr. Alena Navrátilová, alena.navratilova@zosmi.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Erika Soósová, soosova@zosmi.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Patrícia Buxarová, zemplin@zemplin.org 

  056/6425603 

Telefón:                            056/6441348  

Fax:                                  056/6421590  

      E-mail:                              zos@zosmi.sk 

     Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:   
     Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní   

 

2. Názov zákazky:        „ Folklórna tanečná obuv “                       

 

Predmet /opis zákazky: 

Zákazka pozostáva z dodania  folklórnej tanečnej obuvi vyrobenej na mieru – folklórne mužské kožené 

čižmy 12ks, mužské  folklórne kožené tanečné čižmy 12ks, folklórne ženské tanečné kožené čižmy 12ks, 

folklórne ženské tanečné kožené šnurovacie čižmičky 20ks, folklórne ženské tanečné kožené 

topánky/lodičky 24ks, kožené krpce 12ks. Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

        Kód CPV:  
        18800000-7 - Obuv 

        18813000-1 - Obuv s koženým zvrškom 

         18815000-5 - Čižmy/baganče 
     

3. Miesto dodania zákazky:  Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Gorkého 1,          

Michalovce 

 

4. Predpokladaná maximálna cena zákazky bez DPH: 7500,00€ 

 

5. Termín dodania predmetu zákazky:  20.12.2022  

 

6. Rozdelenie zákazky na časti:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

 

7. Hlavné podmienky financovania: Z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 

8. Podmienky účasti uchádzačov:  

Ponuka musí obsahovať: 

 Cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, 

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

obsahovala podpis a pečiatku. Navrhovaná cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH , 

sadzbu DPH a výška DPH a cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenovú 

ponuku celkom a na danú skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby/tovaru resp. stavebnej činnosti 
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Doklad o oprávnení dodať tovary/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu zákazky 

napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpis z obchodného registra. 

 

9. Predkladanie ponúk: 

- poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy 

- e-mailom na adresu: zos@zosmi.sk 

- osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy  

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá. 

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,, Neotvárať  –  Folklórna tanečná obuv“  

10. Lehota na predkladanie ponúk:  do 29.11.2022 do 10,00 hod. 

 

11. Otváranie obálok s ponukami:   29.11.2022 o 13,00 hod. 

 

12. Miesto otvárania  obálok s ponukami: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, kancelária 

riaditeľa č. 22, Gorkého 1 Michalovce. 

 

13. Požiadavky na zostavenie ponuky:   

         Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:   

a) Technická špecifikácia a požiadavky verejného obstarávateľa – cenová ponuka - Príloha č. 1 

tejto výzvy  

b) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 2 tejto výzvy   

 

  14. Osobitné požiadavky na plnenie 

 Podmienka je vysoko kvalitné spracovanie obuvi. 

 Podmienka je osobné meranie obuvi výrobcom. 
 Celková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s výrobou a dodaním predmetu zákazky, 

t. j. komplexné dodanie obuvi v zmysle požadovanej technickej špecifikácie predmetu zákazky 

vrátane dopravy. 

 
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo 

neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, 

resp. ponuky nebudú spĺňať podmienky výzvy. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú 

uchádzačovi v súvislosti s dodaním predmetu zákazky.  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ z predložených cenových ponúk vyberie úspešného uchádzača s najnižšou cenou v EUR 

s DPH, ktorému bude vystavená objednávka.   

V Michalovciach, dňa 21.11.2022 

 Mgr. Alena Navrátilová 

Prílohy:   

Príloha č. 1 Technická špecifikácia a požiadavky verejného obstarávateľa - Cenová ponuka   

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov   
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