Hrnčiarska 9, 040 01 Košice
IČO: 42104076

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Tovar / služba / stavebné práce
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Centrum kultúry Košického kraja
Adresa organizácie:
Hrnčiarska 9, 040 01 Košice
Korešpondenčná adresa:
Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO:
42104076
Web organizácie (URL):
https://www.ckkk.sk/
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Andrea Kuzma, Ing.
055/6714590
andrea.kuzma@ckkk.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Ozvučenie a osvetlenie podujatia Klenoty kraja “
3. Stručný opis predmetu zákazky :
Špecifikácia prác je uvedená v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie
ponúk.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: do 10.833,33 EUR bez DPH.
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Divadlo GRAND, Masarykova 2, Košice a Hlavná ulica v Košiciach pri súsoší Immaculata
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou, a jej
prílohami.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom
odkaze: https://www.ckkk.sk/povinne-informacie/zmluvy-faktury-objednavky-vo/
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7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Doba plnenia zákazky:
21.05.2022
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Cenu za
zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ na základe faktúry po realizácii.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať § 32 ods. 1 písm. e), f) platného zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v systémoch štátnej správy, do ktorých má prístup, overí splnenie
podmienky § 32ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom obstarávaní (uchádzač doklad
nepredkladá).
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) platného
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. f) platného
zákona o verejnom obstarávaní (predloženie čestného vyhlásenia).
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Lehota na predloženie ponúk je určená do: 16.05.2022 do 15.00 hod.
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené:
„Ozvučenie a osvetlenie podujatia Klenoty kraja “ – VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ,
osobne alebo poštou na miesto predkladania ponúk.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: korešpondenčná adresa verejného obstarávateľa
uvedené v bode 1.
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 14 tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej
príloh.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na základe
jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. Hodnotiť sa bude
cena s DPH u platcu DPH alebo cena celkom u neplatcu DPH.
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13. Obsah ponuky:
- Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 9 tejto výzvy – Príloha
č. 2
- Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 1
- Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej
príloh.
14. Spôsob určenia ceny
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
- Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení.
Cena bude stanovená v mene EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy
a jej príloh.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní.
15. Zmluvné podmienky:
Výsledkom verejného obstarávania je podpísaná zmluva, ktorá bude v súlade s/so:
- právnymi predpismi SR
- dobrými mravmi
- obchodnými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom v tejto výzve a jej
prílohách.
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude
doručená zmluva o dielo v súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené,
ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk
nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia
finančné možnosti verejného obstarávateľa.
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Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že dodržiava a v procese celého verejného
obstarávania bude dodržiavať Etický kódex záujemcu / uchádzača, ktorý je zverejnený na
nasledujúcom hypertextovom odkaze:
http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
17. Prílohy
- Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami
- Návrh uchádzača na plnenie kritérií

V Košiciach, dňa 05.05.2022
..............................................................
MA Michal Kupec
riaditeľ CKKK
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Príloha č.1:

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie podujatia „Klenoty kraja“
Dátum dodania: 21.05.2022
Miesto: Divadlo GRAND, Masarykova 2, Košice a Hlavná ulica v Košiciach pri
súsoší Immaculata
Typ

Ozvučenie a
osvetlenie

Popis zariadenia

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom
s DPH

Ozvučenie a osvetlenie podujatia v Divadle GRAND a pri súsoší
Immaculata. Prenájom potrebnej techniky, vrátane svetelnej
techniky a obsluhy, inštalácie, vrátane dopravy na miesto
a z miesta konania podujatia:
pódium pri Immaculate o rozmeroch 10x12 metrov so
strechou, aj s pódiom pre muzikantov,
strecha na pódium 13x11x8 metrov,
baletizol na pódium pri Immaculate
projekcia na premietanie v Divadle GRAND
Ozvučenie Immaculata:
stage monitory, 24 vstupový mix pult, zvukové
zosilovače, mikrofóny na ozvučenie ľudovej hudby - 10
kusov, mix pult na pripojenie externých techník od
účinkujúcich
Ozvučenie Divadla GRAND:
stage monitory, 32 vstupový mix pult, zvukové
zosilovače, mikrofóny na ozvučenie ľudovej hudby - 10
kusov
Osvetlenie Immaculata:
otočné hlavy 10 kusov, statické svetlá - 10 kusov,
dymové svetlá
Osvetlenie Divadla GRAND:
otočné hlavy 10 kusov, statické svetlá - 10 kusov +
projekcia

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Obchodné meno:

........................................................................................

IČO:

........................................................................................

Zastúpená:

........................................................................................

Uchádzač:

je/nie je platcom DPH*1

---------------

-----------

Podpis osoby oprávnenej jednať za uchádzača, alebo v jeho mene, pečiatka:
Poštová adresa: Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou
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Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými
podmienkami
Názov zákazky:

„Ozvučenie a osvetlenie podujatia „Klenoty kraja““
ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Obchodné meno .................................................................................................
IČO:...........................zastúpená........................................................................
týmto čestne vyhlasuje


že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo Výzve na
predloženie ponuky,



je oprávnený uskutočňovať služby podľa tejto Výzvy na predloženie ponuky,



nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,



že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;

V .............................................. dňa ........................

.............................................................................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača

