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Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zn. MsKS2021/VO7

vybavuje: Aranka Ürge Czafik

V Šamoríne, dňa 15.10.2021

tel.: 0903165809

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Výroba divadelných opôn
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky
a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu aranka@mskssamorin.sk, alebo v listinnej
podobe osobne v termíne do 10.01.2022 do 10.00 hodín.
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

S pozdravom,

Myrtil Nagy, riaditeľka MsKS v Šamoríne
Príloha:
1. Špecifikácia predmetu zákazky
2. Čestné vyhlásenie záujemcu

3. Fotografia bábkovej sály
4. vizualizácia nariaseného návleku na rám
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Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ

IČO:

00059323

DIČ:

2021151660

tel.:

0903165809

e-mail:

aranka@mskssamorin.sk

Predmet zákazky
2.

Názov zákazky:

Výroba divadelných opôn

3.

Druh zákazky:

Tovar

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 3929000-1 Rôzne vybavenie a zariadenie interiéru

5.

Podrobný popis predmetu zákazky:

Výroba a montáž: zadná súvislá zamatová čierna opona javiska so zaťažením, šírka otvoru cca.
8,90m (nepredstavuje šírku látky), výška opony cca. 2,60m
Výroba a montáž: predná javisková opona, otváraná od stredu javiska, bordová zamatová so
zaťažením, šírka otvoru cca. 6,40m (nepredstavuje šírku látky), výška opony cca. 2,60m
Výroba: 4kusy nariaseného návleku z čiernej zamatovej látky nasunutého na rám
Ošetrenie opony s protipožiarnym postrekom
6.

Miesto dodania: Šamorín

Výsledok verejného obstarávania
7.

Typ spolupráce: objednávka / faktúra

8.

Lehota dodania: rok 2022 (v prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku Ministerstvom kultúry SR)

9.

Jazyk ponuky: slovenský

10. Obsah ponuky:
•
•
•

Oprávnenie na podnikanie
čestné vyhlásenie (viď príloha č.2)
Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky)

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu verejného obstarávateľa.
12. Kritérium výberu: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eurách s DPH
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Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov
Predmet zákazky:
Záujemca:
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len
súťaž) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len zákazka) výzvou na
predkladanie ponúk zo dňa ___________________
Čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky uchádzač:
-

-

-

nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(zainteresovaná osoba) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia v
súťaži,
neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viest' ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytne verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Miesto________________, dňa__.__.2021

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

