Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra
IČO: 00350109
DIČ: 2020663656

ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky
(oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky)
Predmet zákazky: Modernizácia Kina Mier Modra, ide o nové prevedenie a rekonštrukciu interiéru
kinosály. Staré, už nevyhovujúce sedadlá budú nahradené novými. Zmení sa počet a veľkosť
jednotlivých stupňov elevácie hľadiska tak, aby bolo možné inštalovať väčšie kino sedačky vyššieho
štandardu, ich celkový počet sa zníži. Doplnené bude bezbariérové využitie kinosály zvýšením podlahy
pred pódiom a vytvorením nájazdových rámp z obidvoch strán a hľadisko bude doplnené zábradlím.
Modernizácia sály je rozdelená do dvoch prevádzkových súborov, ktoré tvoria jeden
technický celok:
- PS.01 Interiér sály (úprava stupňov elevácie hľadiska, zvýšenie podlahy pred pódiom,
nové vybavenie interiéru – zábradlia, sokle, sedačky, koberce, lišty, sedačky)
- PS.02 Osvetlenie elevácie – elektroinštalačné práce, kabeláž a pod.
Predmetom zákazky je Modernizácia kinosály Kina Mier Modra v rozsahu výkazu výmer, ktorý
je súčasťou cenových ponúk firiem zapojených do prieskumu.
Spôsob vykonania prieskumu: výzva na predloženie cenovej ponuky bolo zaslaná dňa 4. 10. 2018 emailom všetkým firmám, ktorá sa na Slovensku a v Čechách zaoberajú touto oblasťou (celkovo 5
firiem).
Termín vykonania prieskumu trhu: 4. 10. – 4.11. 2017
Dodávatelia:
Pč

1

2

3

Dodávateľ (obchodné

Cena v €

meno, adresa)
KINOSERVIS s.r.o.
Filmová 174
760 01 Zlín, CZ
IČO: 28 299 949
GEMEX Slovakia, s.r.o
Priemyselná 1/2034
031 01 Liptovský Mikuláš
HOKO-VH, s.r.o.
687 61 Vlčnov 666

S DPH
94 537,60 €

Dátum
doručenie CP
poznámka
30. 10. 2017

81 044,46 €

3. 11. 2017

89 759,84 €

3. 11. 2017
osobne

Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií:
Kritériá: referencie, cena, úplnosť predmetu zákazky
Spôsob hodnotenia: uchádzač s overenou kvalitou materiálu, služieb a množstvo a kvalita realizácií a
referencii
Vybraný dodávateľ: HOKO-VH, s.r.o.
Zdôvodnenie výberu: úplnosť predmetu zákazky, skúsenosti a kvalita doteraz zrealizovaných zákazok
v oblasti modernizácie kín v Čechách a na Slovensku
Obstarávacia cena: 89 759,84 s DPH.
Spôsob vzniku záväzku: Na základe zmluvy o dielo a objednávky.

Zápis obsahuje ako prílohu všetky cenové ponuky.
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti.
Ružena Crmanová, ekonómka
Zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko, funkcia, podpis
Mgr. Marcela Kvetková, riaditeľka
Schválil: meno, priezvisko, funkcia, podpis

V Modre dňa: 6. 11. 2017

