
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úprava vnútorných priestorov

________________________________________________________________________________

Druh zákazky: STAVEBNÉ PRÁCE

Verejný obstarávateľ:

Názov: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Obec: Nové Zámky
PSČ: 940 01
Ulica: Turecká číslo: 36
IČO: 36102628
DIČ: 2021433106
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka
Zodpovedné a kontaktné osoby: Mgr. Ľubica Červená, Klára Novotná
Telefón: 035/6400386

035/6400385
Elektronická pošta: director@abkniznica.sk, ekonom@abkniznica.sk
Internetová adresa: www.abkniznica.sk

Predmet zákazky

1. Názov zákazky Úprava vnútorných priestorov

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb:

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa § 9 ods. 9 a §
155m ods. 13 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto poskytovania služieb – dodania predmetu zákazky:

Radničná ul. č. 3, 940 01 Nové Zámky – oddelenie odbornej literatúry Knižnice Antona
Bernoláka v Nových Zámkoch.

3. Opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je uskutočnenie
stavebných prác – úprava vnútorných priestorov oddelenia odbornej literatúry.
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Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 – výkaz výmer – k tejto výzve
a bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené v návrhu zmluvy, ktorá
tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky.

Nemôže sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

4. Celkový rozsah:

Hlavná stavebná výroba – Práce a dodávky HSV

- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie – oprava vnútorných omietok stien a stropov,
vyspravenie pilierov a stĺpov, odolná samonivelizačná podlahová hmota

- Ostatné konštrukcie a práce – búranie – búranie priečok z tehál, búranie muriva
nadzákladového z tehál, búranie dlažieb, vybúranie kovových dverových zárubní, odvoz
sutiny a vybúraných hmôt na skládku

- Presun hmôt HSV – presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m

Pomocná stavebná výroba – práce a dodávky PSV
Zdravotechnika – zariaďovacie predmety

- demontáž záchoda, umývadiel, batérie, demontáž zápachovej uzávierky pre
zariaďovacie predmety,

- montáž batérie umývadlovej nástennej s prívodom teplej a studenej vody
- montáž záchodovej misy kombinovanej so zvislým odpadom
- montáž umývadla na konzoly bez výtokovej armatúry
- nástenná umývadlová batéria pre dve vody, 150 mm
- WC misa kombi 2272.6 biela
- Umývadlo Bermud výber 60 cm 1434

Konštrukcie stolárske

- demontáž obloženia stien panelmi, demontáž obloženia podlahových roštov, demontáž
okien

- montáž okna do muriva s otváraco - sklápacím krídlom do 0,90 m2
- plastové okno jednokrídlové otváraco – sklopné výšky/šírky 580/1 150 mm
- montáž okien do muriva s otváraco – sklápacím krídlom do 3,30 m2
- plastové okno jednokrídlové otváraco – sklopné do výšky/šírky 1 200/1 750 mm
- montáž ostatných dielcov okien, parapetné dosky vnútorné, vonkajšie
- vonkajší parapet
- vnútorné parapetné dosky plastové, biele – s povrchovou fóliou odolnou voči nárazom,

poškriabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6 m
- presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

Podlahy z dlaždíc



- montáž podláh z keramických dlaždíc,
- dlaždice keramické
- presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch do výšky 6 m

Podlahy povlakové

- lepenie podlahových soklíkov alebo gumových líšt
- podlahovina z PVC Soklik
- lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov
- podlahovina z PVC Sloviplast VP – 1P hr 2 mm
- penetrácia podkladu s očistením
- presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m

Dokončovacie práce – maľby

- odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach do výšky 3,80 m
- maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné, dvojnásobné v miestnostiach výšky

do 3,80 m

Elektromontáže

- montážne a demontážne práce
- škatuľa prístrojová, odbočná s viečom, krabice, spínač, zásuvka, dvojzásuvka, kábel
- pridružný materiál
- montáž a zapojenie svietidiel
- revízia elektrického zariadenia
- recyklačný poplatok
- podiel pridružených výkonov

Kód CPV: 45212300-9

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 29 709,- bez DPH
35 651,- s DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol riadne zhotovený predmet zákazky odovzdaný

verejnému obstarávateľovi v termíne do 25.3.2014

7. Podmienky účasti, obsah ponuky

7.1 Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce
pre daný predmet obstarávania.

7.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce pre

daný predmet obstarávania (originál alebo overená fotokópia),
b) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky – výzvu (vzor tvorí

prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia
byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu
návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do



návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše
ho oprávnená osoba uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ
trvá alebo vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.

V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že uchádzač je oprávnený
uskutočňovať stavebné práce pre daný predmet obstarávania (originál alebo overenú
fotokópiu), bude zo zákazky vylúčený.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom
do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena celkom za celý predmet
obstarávania.

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku,
ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za
celý predmet obstarávania. To znamená, že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena
celkom za celý predmet obstarávania.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu
je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny
len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak
uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným
obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 –
vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor.)

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 12.2.2014 o 13.00 hod.

Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné
práce pre daný predmet obstarávania (originál alebo overená fotokópia) a zmluvou
v potrebnom počte 3 vyhotovení, ktorá bude vyhotovená v súlade s týmito podmienkami –
výzvy musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:

„Úprava vnútorných priestorov“
a s nápisom „Neotvárať“.

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových
hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na adresu:

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Turecká 36, 940 01 Nové Zámky

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: pondelok – piatok v čase od 08:00 do 15:00 hod.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom
a pod.). To znamená v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).



Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda
vyhodnocované.

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk

10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia.

10.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr
do 13.2.2014 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že
v tejto zákazke neuspeli.

11. Ďalšie informácie

11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 25.3.2014.
11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
11.3 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov
nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu
v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a
nerozdielne. V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak
skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste,
ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny
v celom procese tohto verejného obstarávania a uvedenú adresu, na ktorú bude verejný
obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný
obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi
skupiny. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh
zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným
zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v č. I návrhu
zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V opačnom
prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky. V prípade
účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne,
príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť
plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.

11.4 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky
uvedené v tejto výzve.

V Nových Zámkoch, dňa 5.2.2014

Mgr. Ľubica Červená, v. r.
riaditeľka




