
Verejný obstarávateľ: KNIŽNICE RUŽINOV, Zimná 1, 821 02 Bratislava, IČO: 00226815, určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa 
§ 6 ZVO a zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie  

 
 

V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky  
(§ 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „ZVO“) 
a súčasne 

 zákazka s nízkou hodnotou 
(§ 117 ZVO) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
 
Názov organizácie:  Knižnica Ružinov 
Sídlo organizácie:    Zimná 1, 821 02 Bratislava 
IČO:                              00226815 
DIČ:                              2020864758 
Banka:                        VÚB banka, a.s. 
IBAN:                          SK96 0200 0000 0000 1823 6062 
Zastúpenie:               Mgr. Eva Pindjáková – štatutárny orgán 
                                     (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
                                      Mgr. Eva Kuľbagová 

 (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
Tel.:                             +421 905 792 618 
e-mail.:                        kulbagova@kniznica-ruzinov.sk   
web. stránka              https://www.kniznica-ruzinov.sk/    
Právna forma:           príspevková organizácia, zriadená Mestskou časťou Bratislava-Ružinov 
 
Ďalej ako „verejný obstarávateľ“. 
 
Osoba zodpovedná za určenie predmetu zákazky:  
Mgr. Eva Pindjáková (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
Osoba zodpovedná za realizáciu procesu verejného obstarávania:  
Mgr. Eva Kuľbagová (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
 

 
2. Kontaktné miesto verejného obstarávateľa pre verejné obstarávanie zákazky na základe plnej moci:  

Uvedené v  bode 1.  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Eva Kuľbagová 
Tel.:                             +421 905 792 618 
e-mail.:                        kulbagova@kniznica-ruzinov.sk   
 

3. Názov zákazky: Dodávka a pokládka koberca v knižnici v objekte Na úvrati 52, Bratislava. 
 
 

4. Druh zákazky: Zákazka na dodanie: Tovar, Služba 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: je určená týmto prieskumom trhu (§ 6 ZVO).  
 

6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí úspešného uchádzača na základe  určenia predpokladanej hodnoty 
zákazky. Uvedené znamená, že verejný obstarávateľ uskutočňuje tento prieskum trhu za účelom určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 ZVO a súčasne aj za účelom realizácie zákazky s nízkou 
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hodnotou podľa § 117 ZVO, t.j. za účelom zadania zákazky. Úspešný uchádzač bude vyhodnotený podľa 
bodu 21 tejto výzvy, v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO na základe najnižšej ceny bez DPH. 
 

7. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávka a pokládka koberca v knižnici. Podrobný opis predmetu 
zákazky je uvedený v bode 17 tejto Výzvy. 
 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 39531000-3 - Koberce 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: Pobočka knižnice Na Úvrati 52 Bratislava 
 

10. Variantné riešenie:  
10.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
10.2. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 

a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené 
 

11. Lehota dodania predmetu zákazky: 28.01.2022  
 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 

13. Lehota viazanosti ponúk: ponuky uchádzačov sú viazané do 14.01.2022 
 

14. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami:  
14.1 v prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto výzve na predkladanie ponuky môže záujemca požiadať 

o vysvetlenie priamo prostredníctvom osoby zodpovednej za realizáciu verejného obstarávania 
prostredníctvom kontaktného miesta verejného obstarávateľa podľa bodu 2 tejto výzvy. Žiadosť 
o vysvetlenie záujemca predloží emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie 
kulbagova@kniznica-ruzinov.sk. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr 3 dni 
pred lehotou na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa požiada o vysvetlenie dostatočne vopred. 
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie všetkým záujemcom jeho zverejnením na web stránke 
verejného obstarávateľa: https://www.kniznica-ruzinov.sk/  z uvedeného dôvodu je potrebné sledovať 
web stránku verejného obstarávateľa. 

 
15. Jazyk ponuky: cenovú ponuku a dokumenty požadované verejným obstarávateľom predkladá uchádzač 

v štátnom – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 
jazyka. 
 

16. Podmienky účasti: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 
16.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona – musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  
           Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať 

tovary, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí 
zadávateľ sám v Registri právnických osôb, v ktorom je uchádzač zapísaný. Uchádzač so sídlom 
v inom členskom štáte predloží doklad z príslušného registra o oprávnení dodávať tovary, ktoré 
zodpovedajú  predmetu zákazky, ktorý bude súčasťou ponuky. 

16.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
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Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené 
znamená, že uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom 
účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí zadávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
Uchádzač, ktorý má sídlo v inom členskom štáte predloží doklad o tom, že nemá zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, pokiaľ sa takýto doklad v krajine sídla nevydáva, predloží čestné vyhlásenie. 

16.3 U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona - konflikt záujmov 
podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto skutočnosť potvrdí 
uchádzač predložením čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmu podľa Prílohy č. 1. 

16.4 Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Podmienky účasti na preukázanie osobného 
postavenia uchádzačov sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. 
Postup zadávania tejto zákazky zverejnením výzvy na web stránke zadávateľa, zaslaním výzvy na 
predkladanie cenových ponúk vybraným záujemcom, umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhodnotiť 
splnenie podmienok účasti podľa 16.1 a 16.2 z dostupných verejných databáz u vybraných záujemcov 
vopred. 

 
17. Opis predmetu zákazky:  

Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich prác: 
✓ Dodanie koberca  trieda záťaže 23/ vysokonamáhavý, tvar vlasu nízky strihaný, povrchová úprava 

antistatická v množstve 284 m2. 
✓ Prebrúsenie poteru pred a po nivelizácii – 257 m2 plochy podlahy. 
✓ Lokálna výpravka podkladu. 
✓ Príprava podkladu čistenie a vysávanie – 257 m2. 
✓ Penetrácia poteru  - 257 m2. 
✓ Nivelizácia podkladu do hrúbky 5 mm – 257 m2. 
✓ Celoplošné lepenie krytiny vrátane lepidla – 257 m2. 
✓ Lepenie kobercového sokla obšívaného – 63 m.  
✓ D+M prechodnej lišty A13 striebro 180 cm/ 2ks. 
✓ Doprava a režijné náklady. 

 
 

17.1. Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa predávajúcemu predloženie ponuky 
s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami ako sú určené verejným 
obstarávateľom. 
 

18. Výsledok verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva podľa § 269 ods. 2 zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

19. Obchodné a platobné podmienky:  
19.1. V objednávke sa namiesto pojmu uchádzač uvádza dodávateľ a namiesto pojmu verejný obstarávateľ  

sa uvádza objednávateľ. 
19.2. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku.  
19.3. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  
19.4. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba. 
19.5. Úhradu ceny predmetu zákazky (predmetu objednávky) uskutoční objednávateľ na základe 

vykázaných prác a faktúry vystavenej dodávateľom.  
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19.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude výkaz práce potvrdený oprávneným 
zástupcom úspešného uchádzača/poskytovateľa a oprávneným zástupcom verejného 
obstarávateľa/objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia dodanie predmetu zákazky v súlade so 
zmluvou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, verejný 
obstarávateľ/objednávateľ má právo vrátiť ju úspešnému uchádzačovi/poskytovateľovi v lehote 
splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry verejnému 
obstarávateľovi/objednávateľovi.  

19.7. Ak má úspešný uchádzač sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, 
faktúru vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla.  

19.8. Úspešný uchádzač/dodávateľ zodpovedá za§ 436 a nasl. Obchodného zákonníka to, že predmet 
zákazky/zmluvy bude dodaný v požadovanom rozsahu, v požadovanej kvalite a podľa parametrov 
určených na predmet zákazky a ktoré podľa ponuky uchádzača určí objednávka a že počas záručnej 
doby bude mať predmet objednávky také vlastnosti, aby bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, 
na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 

19.9. Podľa charakteru predmetu zákazky/objednávky sa požaduje záručná doba na poskytnuté služby 
minimálne 24 mesiacov. Kupujúci požaduje poskytovanie služieb podľa opisu predmetu zákazky 
odborne spôsobilými osobami. 

19.10. Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje poskytovanie služieb podľa požiadaviek vyjadrených 
v opise predmetu zákazky a v tabuľke podľa bodu 17. tejto Výzvy. 

 
20. Spôsob určenia ceny:  

20.1 Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, prípadne podľa ekvivalentných príslušných 
právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača.. 

20.2 Cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná v súlade s opisom predmetu zákazky. Cena 
sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na 
základe písomnej dohody oboch strán.  

20.3 Súčasťou ceny jednotlivých položiek sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom 
zákazky (doprava na miesto dodania, balné, náklady na zaškolenie a všetky ostatné náklady súvisiace 
s dodaním predmetu zákazky podľa tejto výzvy a zmluvy. 

20.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 
o Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH. 

20.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 
platcom DPH“. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu v 
EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, je povinný upozorniť v 
ponuke. 
 

21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude vyhodnocovať 
ponuky za celý predmet zákazky na základe najnižšej ceny s DPH. 

  
21.1 Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: Úspešným uchádzačom sa stane 

uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Poradie 
uchádzačov bude určené vzostupne podľa navrhovaných cien za celkový predmet zákazky bez DPH. 
 

22. Lehota na predkladanie ponúk: ponuky musia byť predložené do 14.01.2022  
 

23. Miesto a spôsob predloženia ponúk: Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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23.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu: kulbagova@kniznica-ruzinov.sk  
                                                        a súčasne riaditel@kniznica-ruzinov.sk  
 
o Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Dodávka a pokládka koberca v knižnici v 

objekte Na úvrati 52, Bratislava“  
o V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym 

orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) 
a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  

o Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného 
obstarávateľa je max. 4 MB 

 
23.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa 

podľa bodu 2 tejto výzvy.  
o Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „CENOVÁ PONUKA – Dodávka 

a pokládka koberca v knižnici v objekte Na úvrati 52, Bratislava“. Na obale musí byť viditeľne označený 
odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa, IČO).  

o V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 1 
podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie 
za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu kontaktného miesta 
verejného obstarávateľa.            

24. Obsah ponuky uchádzača: 
24.1 Uchádzač predloží v elektronickej/listinnej ponuke: 

o Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 
podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ov, IČO, kontaktné telefónne číslo, e-mailová 
adresa kontaktnej osoby.– Všeobecná informácia o uchádzačovi).  

o Cenovú ponuku. 
o Čestné vyhlásenie. 
o Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty  a nebude možné uplatniť inštitút 

vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.  
o Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

25. Ďalšie informácie: 
25.1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s poskytovanými službami, a 

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
25.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú v prípade predmetnej zákazky najmä: a) odbor kontroly 

Mestskej časti Bratislava Ružinov; b) Úrad pre verejné obstarávanie. 
 

26.  Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 11.1. 2022. 
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Príloha č. 1 
 
 

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 
 

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:  
Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte Na úvrati 52, Bratislava  
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov. 
 (...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........meno a priezvisko osoby/osôb 
oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],  
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní, vyhláseného na základe výzvy na 
predkladanie ponúk 

 
týmto čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

• som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní, 

• som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto 
verejným obstarávaním, 

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie. 
 

 
V ...................., dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––- 
Meno, priezvisko, funkcia 

 
 
 

Vyberte položku. 
 


