
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 - výzva na predloženie ponuky 
 

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

Sídlo:                               Gorkého 1 Michalovce 

Zastúpený:                       Mgr. Alena Navrátilová- riaditeľka  

IČO:                                 31297722  

Kontaktná osoba:             Mgr. Alena Navrátilová 

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Erika Soósová  

Telefón:                            056/6441348  

Fax:                                  056/6421590  

      E-mail:                              zos@zosmi.sk 

2. Názov zákazky:        „Oprava havarijného stavu stropu“ 

3. Opis zákazky:               Zákazka sa týka opravy odpadnutej časti stropu a stým súvisiacou 

opravou časti strechy v  budove Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra 

v Michalovciach. 

CPV kód: 45262520-2 murárske práce 

                 45261300-7 klampiarske práce 

                         45422000-1   tesárske práce    

                         45261910-6    opravy striech                    

                45410000-4    omietkarské práce 

                   45442100-8    maliarske a natieračské práce 

4. Typ zmluvy:                    Objednávka 

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

Gorkého 1          Michalovce 

6. Plánovaný termín realizácie zákazky: 12/2022 

7. Rozdelenie zákazky na časti:      nie je možné 

8. Obhliadka miesta dodania služby 

K vypracovaniu cenovej ponuky je nutná osobná obhliadka skutkového stavu 

daných priestorov. Čas a termín obhliadky je potrebné dohodnúť si na telefónnom čísle 

uvedenom v identifikácii   verejného obstarávateľa. 

9. Hlavné podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného 

obstarávateľa 

10. Podmienky účasti uchádzačov: Tejto výzvy sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 

zodpovedá opisu predmetu zákazky – predloženie dokladu o oprávnenosti uskutočniť 

dodanie stavebných prác.  

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. 

 

11. 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  – Oprava 

havarijného stavu stropu“  

12. Lehota na predkladanie ponúk:  do 21.11.2022 do 10,00 hod. 

13. Otváranie obálok s ponukami:   21.11.2022 o 14,00 hod. 

14. Platnosť ponuky:  do 30.12.2022 

15. Miesto otvárania  obálok s ponukami: Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne 

centrum,  kancelária riaditeľa č. 22, Gorkého 1 Michalovce 

16. Maximálna hodnota zákazky: 9.833,33 eur bez DPH 

17. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

- Najnižšia cena 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

b) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba 

alebo ako člen skupiny dodávateľov. 

c) 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. 

d) V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti 

s dodaním predmetu zákazky.   

 

 

V Michalovciach, dňa 9.11.2022 

 

 Mgr. Alena Navrátilová 

 Riaditeľka KHaZKC 

Prílohy:   

Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov   

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 Rozpočet 
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