
Tekovská knižnica v Leviciach 
 
Č. j. 234/2013                              
                                            
                                                                 Výzva 
 
     na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie   
 
  
1. Identifikácie verejného obstarávateľa 
 
     Názov: Tekovská knižnica v Leviciach 
     IČO : 36102814 
     DIČ : 2021433458 
    Sídlo: A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice  
    Zastúpená: Mgr. Jana Holubcová, štatutárny zástupca   
    Pracovník zodpovedný za verejné obstarávanie : Jozefína Mrázová 
    Tel. : 0366312334 
    E-mail : ekonomicketklv@gmail.com 
 
2. Predmet zákazky 
    Zákazka na poskytnutie služby 
 
3. Názov predmetu zákazky 
    Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v rámci zámeru verejného obstarávateľa 
    „Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach  - PD“. 
 
4. Predpokladaná cena zákazky: 
    10 000,-- EUR s DPH        
 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
    Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky 
 
6. Opis predmetu zákazky 
    Cieľom zadania zákazky je výber dodávateľa – spracovateľa projektovej dokumentácie 
    pre realizáciu stavby. Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni – realizačný   
    projekt , autorský dozor v rozsahu a kvalite podľa sadzobníka UNIKA. 
 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
    Hlavný predmet 
    71.32.00.00-7 
 
8. Kategória služby 
    Architektonické služby: inžinierske služby a integrované inžinierske služby, urbanistické 
    plánovanie a záhradná architektúra, súvisiace vedecké a technické poradenstvo, technické 
    testovanie a analýzy 
 



 
 
 
 
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Projektová dokumentácia rieši sanáciu porúch obalových konštrukcií a čiastočnú 
modernizáciu vnútornej infraštruktúry budovy Tekovskej knižnice v Leviciach.  Plánovanými 
stavebnými úpravami sa vylepšia stavebnotechnické vlastnosti všetkých obalových 
konštrukcií. Vo vnútornom nádvorí sa fasády zateplia na uličnom priečelí sa omietky 
vymenia za nové. Vymenia sa všetky vonkajšie výplňové konštrukcie. Počíta sa aj s 
výmenou  krovu a strešného plášťa. Úpravou strechy sa mení aj tvar strechy. V ďalšej 
neskoršej etape sa bude riešiť aj zastavanie podkrovia pre administratívne účely, preto 
nosné statické prvky krovu už v 1. etape je potrebné situovať tak, aby svojou dispozíciou 
neprekážali tomuto stavebnému zámeru. Je potrebné dôsledne vyriešiť aj odvlhčenie stien 
a podláh. Podzemné steny a podlaha suterénu, ako aj podlaha nepodpivničenej časti 
prízemia sa majú zaizolovať proti vode. Na výkopovými prácami  zasiahnutom nádvorí sa 
vybuduje aj nová podzemná dažďová kanalizácia, ktorá pozbiera a odvedie vody zo 
všetkých dažďových zvodov  vnútorného átria budovy. Projektovou dokumentáciou sa 
vyriešia aj statické poruchy nosných stien. Keďže budova knižnice sa nachádza v plánovanej 
pamiatkovej zóne je potrebné navrhované farebné riešenie priečelia a zmeny strechy 
odkonzultovať na Krajskom Pamiatkovom Úrade v Nitre a na Mestskom Úrade v Leviciach. 
Pre tento účel zhotoviteľ dodá vizualizáciu so vsadením do fotografie.  Čo sa týka 
modernizácie vnútornej infraštruktúry v prvej etape sa vyrieši komplexná výmena 
vnútornej elektroinštalácie. Elektrická prípojka sa preloží zo strechy do zeme. Okrem 
výmeny elektroinštalácie projektová dokumentácia nerieši celkovú rekonštrukciu 
vnútorných inštalácií, len v nadväznosti prípravy budúcej  komplexnej modernizácie 
plynoinštalácie, vykurovania, EPS, EZS, slaboprúdových rozvodov, zdravotechnických 
zariadení, kanalizácie a požiarnej ochrany, ako sú prestupy stavebnými konštrukciami a 
podomietkové chráničky budúcej štruktúrovanej kabeláže a pod.. 

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky:    
   Tekovská knižnica Holubyho 2, 934 01 Levice, oddelenie beletrie 
  
11. Obhliadka miesta zákazky 
      Vzhľadom k charakteru požadovanej zákazky, vyhlasovateľ doporučuje obhliadku mesta 
      (objektu zákazky). V prípade záujmu je potrebné obhliadku dohodnúť  s kontaktnou 
      osobou  
 
12. Lehota pre skončenie dodávky 
      Predpokladané ukončenie dodávky: 12.12.2013 
 
 
13. Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní 
13.1.1 Splnenie týchto podmienok preukazuje uchádzač predložením zoznamu poskytnutých 

služieb  za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb 
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 



1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný objednávateľ,  
2. bola iná osoba ako  verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k 
dispozícii, vyhlásením uchádzača  o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  

Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazky považujú  tri roky predchádzajúcich 
kalendárnych rokov.  

Za zoznam poskytnutých služieb  sa na účely tejto zákazky považuje zoznam 
poskytnutých služieb – spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej so  stavbami, 
ktorými boli nehnuteľné kultúrne pamiatky vedené v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu (uviesť číslo pamiatky v ÚZPF), alebo projektovej dokumentácie objektov 
nachádzajúcich sa v pamiatkových zónach a to v počte minimálne 5 za požadované 
obdobie. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie 
originálnych dokladov.  

V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy o dielo bude môcť reálne disponovať s 
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou 
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými 
kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity  počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity 
majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na 
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas 
trvania zmluvy o dielo dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá.  

13.1.2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 31 ods. 3, 
resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní.  

13.1.3. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia 
predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v 
českom jazyku. To isté platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, 
ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.  

13.1.4. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti  : Podmienky účasti týkajúce sa 
technickej alebo odbornej spôsobilosti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní.  Účelom požiadavky ako jednej z podmienok účasti týkajúcej             
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je najmä preukázanie skutočnosti, či je 



 uchádzač  spoľahlivý a spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Jej potreba sleduje cieľ    
vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky. 

 
14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
       Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez 
      poskytnutia zálohovej platby. 
      Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a jeho protokolárnom odovzdaní. 
      Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
15. Cenová ponuka 
      a/ V  ponuke uvedená cena má byť stanovená v tvare: jednotková cena bez DPH,  
           DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú 
           cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 
      b/ Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej čitateľnej forme, ktorá zabezpečí trvalé  
          zachytenie jej obsahu.  
      c/ Uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený  
          a obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve 
- adresu uchádzača  
- označenie heslom zákazky „PD – Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie 

Tekovskej knižnice v Leviciach“ – neotvárať“            
 
16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
 
      Lehota na predkladanie ponúk je určená do 17.10.2013 čas: 10:00  
     Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručené 

- ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1  
- kontaktná osoba: ako  v bode 1 

 
17. Otváranie ponúk:  
      Dátum a čas otvárania ponúk: 17.10.2013 o 10:30  
 
18. Kritériá na hodnotenie ponúk  
       Najnižšia cena celkom v EUR. 
 
19. Typ zmluvy: 
       Zmluva o dielo bude uzatvorená s víťazným uchádzačom 
 
20. Dátum zverejnenia výzvy v profile: 7.10.2013 
      Termín zadania zákazky:                   10.10.2013 
       Lehota na predkladanie ponúk:     17.10.2013 čas: 10,00 hod. 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Jana Holubcová 
                                                                         riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach 


