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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SABINOV 
Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa         Naše číslo     Vybavuje/linka                                          Sabinov  
                  - / -                 80/2015       Hudáčová  0908 341635               13.2. 2015  
                       

 
 

Vec 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
 
 Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov ako 
verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva 
v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet “Ozvučovacie, 
osvetľovacie služby, pódium a prestrešenie pódia” .  
 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 
Názov verejného obstarávateľa:  Mestské kultúrne stredisko Sabinov  
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 
IČO: 00 149 683 
DIČ: 2020711308 
 
Štatutárny zástupca: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka 
Tel. č.  : 051 / 452 12 51 
Fax:   051 / 452 08 61 
E-mail: riaditel.msks@ivosoft.net 
 
1. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je obstaranie ozvučovacích, osvetľovacích služieb, pódium 
a prestrešenie pódia  pre Mestské kultúrne stredisko Sabinov vrátane dopravy, inštalácie na 
miesto dodania podľa pokynov verejného obstarávateľa a odbornej obsluhy na obdobie 1 roka 
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobný opis cien na predmet zákazky je uvedený 
vo výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy. Plnenie predmetu zákazky – dodania služieb 
bude na základe písomných objednávok počas celého zmluvného obdobia. 

 
2. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
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3. Postup obstarávania: 

§ 9 ods. 9 – zákazka na poskytnutie služby. 
 
 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
 

12 581, 27 EUR bez DPH 
 
5. Komplexnosť zákazky:  

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

 
6. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:  

 Miesto plnenia zákazky: Mestské kultúrne stredisko Sabinov; 

 Termín plnenia zákazky: predpokladané začatie plnenia predmetu zákazky je do 3 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, predpokladané ukončenie plnenia predmetu zákazky 
(zmluvy) je do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

  
  

7. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač  predložiť: 

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti               
na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet 
zákazky, resp. podľa § 128 ZVO, resp. § 133 ZVO. 
 

 
8. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 

 doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti, 

 ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej forme. 
 

 
9. Predloženie ponuky: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou, alebo osobne 
v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 
súťaže „Ozvučovacie, osvetľovacie služby, pódium a prestrešenie pódia“  na adresu 
Mestské kultúrne stredisko Sabinov so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01  Sabinov.  
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 18.02.2015 do 14.00 h . 

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. 
 
 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a 
ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
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11. Lehota viazanosti ponúk: 

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 26.02.2015. 
 

  
 

 
S pozdravom 
 
 
      

                                                                                               Mgr. Lucia Mihoková, v. r. 

                            riaditeľka MsKS  

 

 
Príloha: 

 Výkaz výmer  

 Technická špecifikácia 

 


