
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01  Michalovce 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku podľa § 117 ods. zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác nie bežne dostupných na trhu 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                           Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 

Sídlo:                             Štefánikova 20, 071 01  Michalovce 

Štatutárny zástupca:      PhDr. Alena Vasiľová, riaditeľka 

IČO:                              31297757  

Telefón:                         056/ 6441141 

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                     7000185318/8180 

Kontaktná osoba:          Ing. Dana Luteranová, vedúca ÚTEČ 

Email:                            luteranova@zkgz.sk 

 

2. Názov zákazky    

„Výroba, dodávka a montáž knižničných regálov na oddelenie beletrie pre 

dospelých čitateľov“ v rámci projektu „K modernejšej knižnici III.“. 

 

3.  Predmet zákazky 

 Predmetom zákazky je výroba, dodávka a montáž knižničných regálov určených na 

oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov na 1. poschodí Zemplínskej knižnice Gorazda 

Zvonického v Michalovciach. 

Požiadavka na prevedenie knižničných regálov: použitie materiálu LDT, vzor dub 

Ferara, hrúbka 18 mm, ABS 23/2 v totožnej farbe,  garancia na materiál min. 2 roky. 

Požiadavky na montáž knižničných regálov: knižničné regály budú dovezené 

a poskladané dodávateľom priamo v priestoroch ZKGZ v Michalovciach na vyššie uvedenom 

oddelení. Termín zmontovania knižničných regálov: do 3 pracovných dní odo dňa ich 

dovezenia. Požadujeme garanciu na vykonanú montážnu prácu knižničných regálov min. 2 

roky odo dňa ich prevzatia, vrátane záručného a pozáručného servisu. 



Parametre k vypracovaniu ponuky 

Knižničné regály obojstranné  

/nosnosť 300 kg/ 

Rozmer 120x58x210 cm 18 ks 

Rozmer 107x58x210 cm 9 ks 

 

Knižničné regály nízke – 1 polica  

/nosnosť 130 kg/ 

Rozmer 120x66x23 cm 12 ks 

 

Knižničné regály nízke – 2 police  

/nosnosť 130 kg/ 

Rozmer 100x30x80 cm 3 ks 

 

Knižničné regály jednostranné 

/nosnosť 220-250 kg/ 

Rozmer 210x100x30 cm 1 ks 

Rozmer 210x130x30 cm 1 ks 

Rozmer 210x80x30 cm 1 ks 

 

Knižničný regál obojstranný  

/nosnosť 300 kg/ 

Rozmer 110x58x210 cm 2 ks 

 

Knižničný regál jednostranný 

/nosnosť 220-250 kg/ 

Rozmer 200x30x82 cm 1 ks 

Rozmer 200x30x107 cm 1 ks 

Rozmer 200x30x127 cm 1 ks 

Rozmer 200x30x116 cm 1 ks 

 

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu 

zákazky, sa môžu prihlásiť u zodpovednej osoby: Ing. Dana Luteranová, tel. kontakt: 

056/6441141. 

 

 

 



4.  Druh a typ zákazky, CPV kódy 

Druh zákazky: Tovar; Služba. 

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou pre tovary a služby nie  bežne dostupné na 

trhu -  požadované vyrábané, dodávané, uskutočňované a poskytované tovary a služby sú 

realizovateľné iba základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek. 

Označenie hlavných a vedľajších CPV kódov: 36141100-2 Regály, 36145000-9 

Nábytok pre knižnice, 36133320-1 Knižnice,  45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a 

tesárskych výrobkov; 45421000-4 - Stolárske práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu), 60122150-5 - 
 
Doprava nábytku sťahovacími vozidlami. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je:  do 10 650,-  Eur s DPH. 

 

6.  Zmluvné podmienky 

 Výroba, dodávka a montáž knižničných regálov sa realizuje na základe uzatvorenej 

zmluvy o dielo. Súčasťou zmluvy musí byť nasledujúca veta: „Táto zmluva nadobúda 

platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa“. 

Súčasťou zmluvy musí byť uvedenie celkovej ceny za dielo v EUR bez DPH a s DPH, 

a to za: 

- jednotlivý druh knižničných regálov v požadovaných technických parametroch 

- dodanie knižničných regálov 

- montáž knižničných regálov 

- celková cena zákazky. 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania predmetu zákazky je Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

v Michalovciach, Štefánikova 20, Michalovce: 1. poschodie  knižnice – oddelenie beletrie pre 

dospelých čitateľov. Predpokladaný termín realizácie je stanovený od  01. 10. 2019  do 15. 

11. 2019.   

 

 

 



8. Lehota na predkladanie cenovej ponuky, 

 miesto a spôsob jej predloženia, jazyk ponuky 

a/  lehota na predkladanie ponúk:  uplynie  dňa 12. 09. 2019 o 15,30 hod.  

Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

b/ doručenie je možné poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, 

v zalepenej obálke. Na obálke musí byť uvedená adresa verejného obstarávateľa, názov 

a sídlo uchádzača a upozornenie „NEOTVÁRAŤ – „Cenová ponuka KNIŽNIČNÉ  

REGÁLY“ 

c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

 

9. Lehota otvárania ponúk a lehota oznámenia o výsledku 

 a/ lehota otvárania ponúk: dňa  13. 09.  2019 o 10.00 hod. 

 b/ lehota oznámenia o výsledku: do dňa  19. 09.  2019 

 

10. Obsah ponuky 

- identifikačné údaje uchádzača /obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto 

jeho podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, internetová adresa, 

emailová adresa kontaktnej osoby/, 

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 

ods.1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie 

dokladmi podľa §32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení 

alebo ako fotokópiu tohto dokladu - doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky, 

- minimálne návrh ceny v EUR bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 3 tejto 

výzvy, celkom bez DPH, celkom s DPH. 

 

11.  Podmienky financovania 

Dodávateľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 

formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 

dní odo dňa jej vystavenia. 

12.  Kritéria na hodnotenie ponúk 

- najnižšia cena. 



13.  Doplňujúce informácie 

 Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri 

plnení predmetu zmluvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na danú skutočnosť upozorní 

v ponuke! 

 

Michalovce  dňa 23. 08. 2019 

 

Príloha:  technické nákresy regálov 


