
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
 Starý Trh 46, 060 01 Kežmarok 

 
Oznámenie o vyhlásení procesu verejného obstarávania v súlade so 
zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku podľa § 9 
odst. 9 v prechodnom období po 01.07.2013  

 
Metóda :  Verejná súťaž  

 
1. Identifikácia obstarávateľa 

Názov :  Mestské kultúrne stredisko          IČO : 352179  
Sídlo :  Kežmarok                            PSČ : 060 01   
Ulica :  Starý Trh č.46    
Telefón :  052/4522156  
E - mail : @kezmarok.sk   
Kontaktná osoba : Oľga Semanová č.tel.051/4522541        
 

2. Typ zmluvy : Výsledkom súťaže bude zmluva o dielo. 
 
3. Názov predmetu obstarávania : Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

v prevádzke Kina Iskra v Kežmarku. 
 
4. Opis predmetu obstarávania : Predmetom obstarávania bude dodávka 

stavebných prác pri realizácii rekonštrukcie sociálnych zariadení.  
 
5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 12 500,- Eur bez DPH 
 
6. Miesto stavby a možnosť obhliadky : Kežmarok, Hlavné námestie, 

pričom jej obhliadka je možná po predchádzajúcom dohovore  
   s kontaktnou osobou podľa bodu 1.  
 
7. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo niekoľko položiek : 

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku 
opísanú v bode 4. 

 
8. Oprávnenie predložiť variantné riešenie : Variantné riešenie sa  
   neumožňuje. 

 
   9. Použitie technickej spôsobilosti - dokladovanie: V doklade  
      o oprávnení podnikať musí byť uvedené oprávnenie na realizáciu  
      stavebných prác – doklad len ako kópia.  

 
10. Lehota uskutočnenia dodávky :  
   Január 2014.   

       
11. Lehota a miesto na predloženie ponuky : 05.12.2013 do 10,00 hod. 
   na adrese Mestské kultúrne stredisko, Starý Trh 47, Kežmarok,     
   kancelária na prízemí.   
 
12. Otváranie obálok : 
   a./ Účasť na otvorení obálok sa umožňuje. 
   b./ Dátum a miesto otvárania obálok 05.12.2013, o 10.10 hod.     
       v kancelárii riaditeľky MsKS na adrese Starý Trh 47, Kežmarok, 
       na 1.poschodí.    
 
13. Lehota viazanosti : 31.01.2014.         
 
14. Podmienky financovania : 
    Úhrada sa vykoná na základe skutočne vykonaných prác. Záloha sa  



    neposkytuje.  
 
15. Podmienky účasti záujemcov :  U záujemcov sa vyžaduje kópia 

dokladu o oprávnení podnikať. Súťažné podklady sa dajú získať na 
Mestskom úrade v Kežmarku bez úhrady.     

 
16. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia : 
    - cena  
      
     Ako najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najnižšou 

cenou. 
 
17. Ďalšie informácie obstarávateľa : 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku resp.  
zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania, ak by sa  
podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo  
možné ich predvídať.  

          Upozornenie : Ako keramický obklad a dlažby sa požaduje materiál,             
          ktorý zodpovedá kvalitatívnej požiadavke pre cenu min. 10 Eur/m2   
          bez DPH.   

 
 
 
 
 
       
                                            Mgr. Gabriela Kantorková  
                                                    riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
Spracoval :  
Ing.Štefan Zima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


