
V Ý Z V A 

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:             Mestské kultúrne stredisko 

Sídlo organizácie:              Starý trh 46, 060 01 Kežmarok 

IČO:                           00 352 179  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno a priezvisko: Mgr. Barbora Kaprálová  tel. č.: 0904 493 650, 052/452 21 56 

                                      e-mail: riaditelka@mskskezmarok.sk    

II. Opis 

    Názov predmetu zákazky: Výmena vodovodnej prípojky na Amfiteátri v Kežmarku 

    Druh zákazky: stavebné práce (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona) 

    Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý   

    predmet zákazky. 

    Miesto uskutočnenia prác: Amfiteáter v Kežmarku 

    Termín uskutočnenia prác: október 2014 – november 2014 

 

    Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodávka prác súvisiacich s výmenou   

    vodovodnej prípojky na Amfiteátri v Kežmarku. Ponuková cena musí byť vypočítaná   

    podľa priloženého položkovitého výkazu výmeru. 

 

III.  Predpokladaná hodnota zákazky: 2 711,196 € bez DPH 

 

IV.  Podmienky financovania: rozpočet MsKS 

 

V.  Podmienky účasti: doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (neoverená 

kópia) 

 

VI.  Administratívne informácie: 

Lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky sa prijímajú do 24. 10. 2014 do 11.00 h. Ponuka predložená po uplynutí lehoty 

na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača neotvorená. 

Miesto predkladania ponúk 

Názov organizácie:              Mestské kultúrne stredisko 

Sídlo organizácie:               Starý trh 47, 060 01 Kežmarok 

Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku (pripúšťa sa aj český jazyk). Uchádzač so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný 

preklad do slovenského jazyka (okrem ponuky predloženej v českom jazyku). 

 

 

 



VII. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

Kritérium bude najnižšia cena za kompletný predmet zákazky a to na úrovni s DPH, 

resp. u neplatcu DPH cena konečná. 

 

VIII. Obsah ponuky (výsledkom súťaže bude zmluva o dielo) 

Ponuková cena podľa výkazu výmer, vrátane položkovitého rozpočtu, prehlásenie 

o súhlase s podmienkami súťaže, návrh na plnenie kritéria (v členení bez DPH 

a s DPH), ostatné doklady podľa odst. V. tejto výzvy. 

 

IX. Lehota viazanosti: 30. 11. 2014 

 

X. Ostatné: Otváranie ponúk bude 24. 10. 2014 o 11.15 h v kancelárii riaditeľky MsKS, 

Starý trh 47 Kežmarok 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Mgr. Barbora Kaprálová  

                                                   riaditeľka MsKS Kežmarok 

 

 

Príloha: Vodovodná prípojka amfiteáter zadanie.xls 

   

 

 

 

 

 

   


