
 

Výzva 

na predkladanie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky 

podľa §6 zákona č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

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

Sídlo:                               Gorkého 1 Michalovce 

Zastúpený:                       Mgr. Alena Navrátilová  

IČO:                                 31297722  

Kontaktná osoba:             Mgr. Alena Navrátilová 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Erika Soósová 

Telefón:                            056/6441348  

Fax:                                  056/6421590  

      E-mail:                              zos@zosmi.sk 

2. Názov zákazky:        „ Pasportizácia administratívnej budovy Krajskej hvezdárne 

a Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce“ 

Opis zákazky:               Zákazka sa týka spracovania podrobného  digitálneho  zamerania 

jestvujúceho stavu budovy Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra, vypracovanie 

projektovej dokumentácie, zameranie jestvujúceho stavu s členením na časti/diely v technickej 

správe: 

 Architektonické stavebné riešenie (ASR) celého objektu v rozsahu: technická správa, 

výkresy pôdorysov podlaží, výkresy pôdorysov krovu a strechy, výkresy priečnych 

a pozdĺžnych rezov, výkresy pohľadov, výpisy okien a dverí, výpisy pohľadov pre 

reštaurátorský výskum 

 Elektroinštalácia v rozsahu: osvetľovacie telesá, zásuvky, ohrievacie telesá 

 Slaboprúdove rozvody v rozsahu: telefónna sieť – pevná linka, internet, počítačová 

sieť, elektrické zabezpečenie stavby, kamerový systém 

 Ústredné vykurovanie v rozsahu: plynová kotolňa, vykurovacie telesá s rozvodmi 

 Zdravotechnika v rozsahu: WC, kuchynka 

 Rozčlenenie ASR na časti/diely v technickej správe (s plošnými/objemovými 

mierami), rozsahu: 

o  strecha a krov, podlahy interiérové /reštaurátorsky výskum, interiérové dvere, 

okná v exteriéri, omietky exteriérové/reštaurátorsky výskum, podlahy, ostatná 

stavebná časť 

 

3. Druh zákazky a spoločný slovník obstarávania (CPV): služba 

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

4. Miesto dodania zákazky:  Budova Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra 

Gorkého 1          Michalovce 

5. Rozdelenie zákazky na časti:      nie je možné 

6. Obhliadka miesta dodania služby 

Čas a termín obhliadky je potrebné dohodnúť si na telefónnom čísle uvedenom v identifikácii   

verejného obstarávateľa 
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7. Hlavné podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného 

obstarávateľa 

8. Podmienky účasti : Tejto výzvy sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá opisu 

predmetu zákazky – pasportizácia porúch a projektovanie. 

9. Cena uvádzaná v ponuke pre určenie PHZ: 

a) navrhované cenové ponuky musia byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov; 

b) navrhované cenové ponuky budú vyjadrené v mene eurách a zaokrúhlené s 

presnosťou na 2desatinné miesta; 

c) uchádzač uvedie ním navrhované cenové ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy ako 

cenové ponuky celkové a nemenné, ktoré budú zahŕňať všetky náklady spojené 

s plnením 

 

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- Navrhovaná cena bez DPH 

- Výška DPH  

- Navrhovaná cena vrátane DPH. 

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedenie ceny celkom, pričom verejný 

obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú v poli „Cena celkom v € bez DPH“, skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH uvedie v cenovej ponuke. 

10. 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  

11. Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: :        „ Pasportizácia 

administratívnej budovy Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra 

Michalovce“ – stanovenie PHZ 

12. Lehota na predkladanie ponúk:  do 09.12.2022 do 13,00 hod. 

13. Ďalšie osobitné informácie a podmienky: 

a) Uchádzač berie na vedomie, že predložená ponuka je určená len na účely určenia 

PHZ. 

b) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky pre určenie PHZ znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

c) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku pre určenie PHZ, buď samostatne 

sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov. 

 

 

V Michalovciach, dňa 02.12.2022 

 

 Mgr. Alena Navrátilová 

 riaditeľka 
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