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:
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Sídlo:
Gorkého 1 Michalovce
Zastúpený:
Mgr. Alena Navrátilová- poverená riadením
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: Bc. Vladimír Krecula,
vladimir.krecula@zosmi.sk
Telefón:
056/6441348
Fax:
056/6421590
E-mail:
zos@zosmi.sk
2. Názov zákazky:

„ Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra
a hvezdárne v Michalovciach “
Predmet /opis zákazky: Projekt Modernizácia priestorov Zemplínskeho kultúrneho
centra a hvezdárne v Michalovciach je schválený Uznesením č.594/2021 z 27. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR č.
IROP-PO7-SC77-2021-75. Základným zámerom je podpora udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Zrealizovaním všetkých
navrhovaných modernizácií a úprav sa Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň stane
modernou a atraktívnou inštitúciou s priestorom, ktorý je vybavený dostatočne funkčne aj
technicky. Využívaním moderných technológií vznikne priestor, ktorý oživí návštevnosť
a zároveň bude konkurencieschopný v rámci mesta Michalovce a širšieho Zemplína.
Zákazka pozostáva z dodania a montáže osvetľovacej techniky (celok A), zvukovej
techniky (celok B), softvérového vybavenia (celok C), projekčnej techniky (celok D),
mobilného pódiového systému (celok E), COVID -19 opatrenia (celok F), bezbariérového
vstupu do budovy (celok G), techniky na live stream a online výstavy (celok H), dodanie
počítačového vybavenie s príslušenstvom pre zamestnancov (celok CH) , zriadenie
internej počítačovej siete a internetu (celok I), kamerového systému (celok J), mobiliáru
(celok K)+ nákres viď príloha č.2, rekonštrukcie a debarierizácie sociálnych zariadení
(celok L). Špecifikácia jednotlivých celkov je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy, celok L
v prílohe č.3 a č.4. Predmet zákazky bude inštalovaný v priestoroch Zemplínskeho
kultúrneho centra a hvezdárne Michalovce. Verejný obstarávateľ požaduje dodržanie
všetkých technických a bezpečnostných noriem platných pre jednotlivé celky.

3. Miesto dodania zákazky:

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň, Gorkého 1,

Michalovce
4. Plánovaný termín realizácie zákazky: 2022-2023
5. Rozdelenie zákazky na časti: Uchádzačom je umožnené predkladať cenovú ponuku na

jednotlivé celky.

6. Hlavné podmienky financovania: Zákazka bude financovaná z dotácie MKSR v rámci

Integrovaného regionálneho operačného programu – Podpora udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií a z rozpočtu verejného obstarávateľa.
7. 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
- Doklad o oprávnení dodať tovary/služby, realizovať stavebné práce podľa
predmetu zákazky ( napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpis
z obchodného registra) si v súlade s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 Z. z.)
(zákon proti byrokracii) zabezpečíme z dostupných informačných systémov
8. 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 – Modernizácia
priestorov Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach“
9. Lehota na predkladanie ponúk: do 23.11.2021 do 10,00 hod.
10. Otváranie obálok s ponukami: 23.11.2021 o 13,00 hod.
11. Miesto otvárania obálok s ponukami: Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň,

kancelária riaditeľa č. 22, Gorkého 1 Michalovce
12. Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená

z doručených cenových ponúk – priemerom v eurách.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Uchádzač berie na vedomie , že predložená ponuka je určená len na účely určenia PHZ.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky pre určenie PHZ znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Každý
uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku pre určenie PHZ. 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 Michalovciach, dňa 16.11.2021

Mgr. Alena Navrátilová
poverená riadením

