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                                            VÝZVA 
 

na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného obstarávania 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a smernice č. 2/2016  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Knižnica pre mládež mesta Košice     

IČO:  00189006 

Štatutárny orgán: Mgr.et Mgr. Iveta Hurná, riaditeľka 

Sídlo:   Kukučínova 2, 043 59 Košice    

  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Monika Tůmová, Ing. Zuzana Polohová 

Telefón:055/30 60 9016.  

e-mail: ekonom@kosicekmk.sk  

 

Podanie ponúk osobne v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať – súťaž!“ na adresu   

Knižnica pre mládež mesta Košice 

Kukučínova 2 

Budova Bravo, 2 poschodie, miestnosť číslo 3.20 

040 01 Košice  

 

Požiadať o vysvetlenie výzvy je možné najneskôr 2 hodiny pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk. Uchádzačovi sa odporúča sledovať webovú stránku Knižnice pre 

mládež mesta Košice, kde je predmetná výzva zverejnená až do termínu na predkladanie 

ponúk z dôvodu prípadných doplnení resp. vysvetlení výzvy. 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia pobočky Nezábudka, Poľovnícka 474/5, 040 01 Košice 

Zákazka uskutočnenie stavebných prác. 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia pobočky Nezábudka, Poľovnícka 474/5, Košice: 

 výmena podlahovej krytiny 

 zamurovanie 1 dverí 

 vysprávky a vymaľovanie 

 výmena obkladov a dlažieb 

 výmena sanity na 3 toaletách ( z toho 2 pre zdravotne postihnutých) 

 vybudovanie vnútorného pódia 

 oprava vonkajšej strany múru 

 inštalácia zaťahovacej markízy 

 

Podrobná špecifikácia prác je uvedená v slepom výkaz  výmer,  ktorý je prílohou č.2  tejto 

výzvy. 

 

 

4. Predpokladaný termín začatia prác: 06/2018 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 33 220,10 €  
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6. Základné zmluvné podmienky:  

- Miesto uskutočnenia stavebných prác pobočka knižnice Nezábudka, Poľovnícka 474/5, 

Košice – Západ, parcelné číslo 1758, katastrálne územie Terasa  

- Lehota na  uskutočnenie  predmetu zákazky: do 15.07.2018. 

- Splatnosť faktúr: 30 dní. 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk : 

 do 25.05.2018, do 10:00 hod. 

 

 

8. Stanovenie ceny 

 

- Do ceny je potrebné zapracovať aj materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové 

náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, náklady 

na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa (zriadenie 

staveniska a vypratanie staveniska po odovzdaní Diela, náklady na dočasné napojenie 

elektriny, vody potrebné na uskutočnenie stavebných prác). Cenu je potrebné spracovať 

podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.2 a v zmysle ďalších požiadaviek uvedených 

vo výzve a jej prílohách. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je 

potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač 

nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. Pri stanovení celkovej ceny 

pre jednotlivé položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a hodnotu 

zaokrúhliť na dve desatinné miesta použitím funkcie „ROUND“.  

 

9. Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový. 

 

10. Predkladanie dokladov a ponuky: 

 

a) Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky „Ponuka uchádzača“, ktorý tvorí prílohu č. 1 

výzvy. Súčasťou ponuky je vyplnený výkaz výmer v tlačenej forme ( príloha č. 2 

výzvy). Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na 

predkladanie ponúk, v inom jazyku nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. 

Zároveň ak všetky doklady ponuky nebudú predložené podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať 

požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky rovnako nebudú brané do 

úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku uchádzač predloží spolu s požadovanými 

dokladmi.  

 

11. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné: 

Podmienky účasti: 
1. Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce. 

2. Uchádzač musí preukázať za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia výzvy 

realizoval aspoň jednu zákazku (t.j. stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru 

ako je predmet zákazky). 

 

Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady:  

1. Kópiu oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác v predmete činnosti (výpis z 

obchodného registra, resp. živnostenského registra, resp. platné potvrdenie o zápise do 

Zoznamu hospodárskych subjektov alebo oprávnenie vydané podľa osobitných 

predpisov vrátane dokladu o pridelení IČO, ak bolo pridelené).  
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2. Zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet 

zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia výzvy . 

V zozname bude uvedené obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo 

odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet aj stručná identifikácia 

(opis) predmetu, cena bez DPH, lehota uskutočnenia stavebných prác (začatie a 

ukončenie - min. mesiac a rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie 

informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou. Zoznam bude podpísaný 

uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača.  

  

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk sú: Cena vrátane DPH za uskutočnenie stavebných prác.  

Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní 

podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať najnižšiu celkovú 

cenu vrátane DPH za celý predmet zákazky. 

 

13. Prijatie ponuky: 

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade 

s výzvou a s jeho ponukou.  

Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou alebo jeho ponukou 

alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ  vyzve uchádzača na 

odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, 

bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na 

predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným 

postupom. 

Uchádzač berie na vedomie, že uzatvorenie zmluvy podlieha zo strany objednávateľa 

(Knižnice pre mládež mesta Košice)  udeleniu predchádzajúceho písomného súhlasu 

zriaďovateľa ( Mesto Košice). 

 

14. Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o 

predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác. 

 

 

 

 

 

             ............................................................ 
                         Riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice 

 

Prílohy:  

1. Ponuka uchádzača – formulár 

2. Slepý výkaz výmer 

3. Nákres objektu 


