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1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov organizácie: Divadlo Jonáša Záborského 

 Sídlo organizácie: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

 Zastúpená: Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ 

 IČO: 37783432 

 DIČ: 2021470396 

 Bankové spojenie: Prima banka 

 Číslo účtu: 8828580101/5600 

 Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Kažimír, nám. pre útvar umeleckotechnickej 
    prevádzky a dopravy 

 Telefón: 0907 971938 

 e-mail kazimir@djz.sk 

 

2. Predmet zákazky  

 Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovaru: Zariadenie na lietanie umelcov 

 

3. Opis predmetu zákazky  

 Nad javiskom vo výške 19m bude umiestnený vodiaci mechanizmus pohonu a 
 elektrický pohon, ktorý umožňuje zdvih a horizontálny pohyb bremena – človeka. 

 Výška zdvihu: max 8m 

 Horizontálny posun: max 16m 

 Nosnosť pohonu: max 250kg 

 Rýchlosť zdvihu a horizontálneho pohybu: max 20m/min 

 Zariadenie musí byť ovládané elektronicky a spĺňať štandard BGV-C1. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

 19 500,- eur  
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5. Spoločný slovník obstarávanie ( CPV )  

 42 411 000 - 0 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov  

 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. 

 

7. Zmluva  

 Objednávka 

 

8. Dodanie tovaru 

 Do 31.8.2013  

 

9. Obsah cenovej ponuky  

 Ponuka, predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
 najnižšia cena 

 Identifikačné údaje uchádzača 

 Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky 

 

10. Mena a ceny uvádzane v ponuke  

 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

 o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude 

 vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len 

 „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena celkom € bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena € vrátane DPH. 

 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 
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11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky  

 Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky v písomnej 
 podobe elektronicky na adresu: kazimir@djz.sk , alebo doručená v zalepenej 
 obálke na adresu uvedenú v bode 1. , označenej nápisom „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.  

 

 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku, ktorá bude predložená po  
 uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ akceptovať. 

 Lehota na predloženie ponuky: 31.7.2013 do 11,00 hod. 

 

12. Vyhodnotenie ponúk  

 Na základe predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostaví poradie 
 uchádzačov, pričom kritériom je najnižšia cena.  

 

13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Oznámenie bude zaslané úspešnému uchádzačovi.  

 

 

V Prešove dňa 24.7.2013 

 

 

Vypracoval: Ing. Rastislav Kažimír 

 

 

Schválil:  Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ 

 


