Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva
na predloženie cenovej ponuky podlimitnej zákazky na dodanie tovaru v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov (postup podľa § 9
ods. 9 zákona- zákazka s finančným limitom nad 1000.- €).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská knižnica v Bratislave
IČO: 00179736 DIČ: 2020801750
Sídlo: Klariská 16, 814 79 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Juraj Šebesta, PhD., riaditeľ MKB
Pracovníci realizujúci verejné obstarávanie: Ing. Viera Michalcová,
2. S vybraným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo na predmet zákazky na cenu
podľa ponuky vybraného víťazného uchádzača.
3. Miesto dodania a inštalácie predmetu zákazky: Mestská knižnica v Bratislave, budova na
Klariskej 16, -1. posch., 814 79 Bratislava
4. Predmet zákazky: „Javiskové pódiá“ 2 ks, jeho súčasťou
je Príloha č. 1, ktorá obsahuje požadovaný rozpis predmetu zákazky.
5. Lehota na dodanie - realizáciu predmetu zákazky : do 03.02.2015
6. Lehota a spôsob predkladania cenových ponúk:
- do 12.1.2015 do 12:00 osobne, poštou alebo zaslané mailom na sekretariát
3. poschodie Mestskej knižnice v Bratislave, korešpondenčná adresa: Mestská
knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava, alebo elektronicky na emailovú
adresu: sekretariat@mestskaknizniaca.sk. Poštou zaslané ponuky označiť :
„Neotvárať – súťaž VO – Javiskové pódiá“.
Ponuka musí byť podpísaná osobou spôsobilou konať v mene spoločnosti, ktorá
cenovú ponuku zasiela, v cenovej ponuke bude uvedená aj kontaktná osoba.
7. Financovanie predmetu obstarávania:
Na základe Zmluvy o dielo bude po realizácii predmetu zákazky vystavená dodávateľom
faktúra so splatnosťou 14 dní, úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku.
Obstarávateľ neposkytuje preddavok.
8. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:
- jediným kritériom je najnižšia navrhnutá zmluvná cena za celkové
uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH vyjadrená v eurách (EUR).

Požadujeme podrobný rozpis jednotlivých položiek predmetu zákazky v cenovej
ponuke uchádzača t.j. napr. aj ceny jednotlivých ucelených rozoberateľných
dielcov javiskových pódií, cenu dopravy, inštalácie...atď. Cenová ponuka musí
zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.
Uchádzač v cenovej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo podľa § 536 a násl.
Obchodného zákonníka.
Žiadame v ponuke uviesť, či uchádzač je platcom DPH alebo nie.
9. Číselný kód – slovník CPV: 39151300-8, 44212320-8, 444232230-2, 45421140-7
10. Ponuka musí obsahovať:
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa predmetu zákazky, alebo
doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuky budú vyššie, ako
sú finančné možnosti obstarávateľa.
12. Vzhľadom na typ predmetu zákazky je vhodné, aby si uchádzač osobne obhliadol
priestor, kde sa budú inštalovať pódiá, aby dodatočne nevznikol problém s ich inštaláciou.
Priestor (steny), kde sa budú pódiá inštalovať nie je symetrický a navyše jednotlivé dielce
pódií pri inštalácii sa budú musieť preniesť cez klasický otvor jednokrídlových dverí
schodmi do suterénu budovy.
13. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
14. Uchádzači, ktorí predložia cenové ponuky nemajú žiaden nárok na úhradu nákladov, ktoré
im vznikli v súvislosti s prípravou ponuky.
15. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu o dielo s ďalším uchádzačom
v poradí, ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu.
Súčasťou výzvy je Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.
Bratislava, 29.12.2014

......................................................
Mgr. Juraj Šebesta, PhD.
riaditeľ MKB

Príloha č. 1

Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
Opis premetu zákazky : Javiskové pódiá ( 2 ks)
Materiál: - pódiá môžu byť drevené alebo kovové (prípadne ich kombinácia)
- musia mať nosnosť predpísanú pre klasické javiskové pódiá
- povrchovú protišmykovú úpravu
Rozmery: 1. pódium 3m x 2 m (šírka x dĺžka), t.j. 6 m2, výška 0,2 m
2. pódium 4,5m x 3,5 m (druhá strana 3,9 m) (šírka x dĺžka), t.j. 16,65 m2,
výška 0,2 m.
Plocha druhého pódia je pre krivú zadnú stenu atypická, dĺžka jednej
strany je 3,5 m a druhej strany je 3,9 m. Požadujeme vyrobiť také pódium, ktoré
bude mať tento netypický rozmer.

Bratislava, 29.12.2014
Mgr. Juraj Šebesta, Phd.
riaditeľ MKB

