
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania v. 2.1                                                         Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky. 
 

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác - postup  podľa § 117 zákona 
č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

  
 
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Liptovské múzeum v Ružomberku, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 
písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky 
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

  
„ Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – 

výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 

Názov verejného obstarávateľa: Liptovské múzeum v Ružomberku 

Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 

IČO:  35993154         

DIČ:      2020590363      

IČ DPH:    - 

Tel.:      0918 680 212      

Fax:       -    

E-mail:      projekty@liptovskemuzeum.sk 

Internetová stránka: www.liptovskemuzeum.sk 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu.:    SK91 8180 0000 0070 0048 1459                

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky do systému www.ezakazky.sk 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Marta Rusnáková 

4. Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 

Názov zákazky: Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny 
v Pribyline – výmena šindľovej krytiny na vybraných objektoch. Ide o výmenu 
šindľovej krytiny na vybraných objektoch v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  
                                                        
 
1
 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 

zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú 

 

http://www.liptovskemuzeum.sk/
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Predmetom zákazky je výmena šindľovej krytiny na troch objektoch v areáli Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline -  Hasičská zbrojnica Jalovec, Dom ľudový Paludza a 
Dom zrubový Liptovský Trnovec. Na predmetných objektoch je pôvodný šindeľ 
v havarijnom stave, značne zdegradovaný vplyvom klimatických vplyvov, prehnitý 
a na mnohých miestach perforovaný. Nový štiepaný šindeľ musí byť tlakovo 
impregnovaný prostriedkami proti biologickým škodcom a drevokazným hubám 
a ošetrený dvojnásobným povrchovým náterom. V rámci výmeny krytiny sa podľa 
potreby vymení aj prehnité latovanie, pod ktoré je potrebné pripevniť poistnú difúznu 
fóliu. Drevený šindeľ musí byť na latovanie prichytávaný špeciálnymi točenými 
klincami vyrobenými proti vytiahnutiu. Ide o výmenu starej šindľovej krytiny v rozsahu 
620 m2, podľa výkazu výmer. 

Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch, v 
zjednodušenej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  35.820,00 EUR  bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, 
termín: 3 mesiace od podpisu zmluvy  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

90 kalendárnych dní od podpisu zmluvy  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady je 
možné stiahnuť bez úhrady, na stránke www.liptovskemuzeum.sk v časti O nás 
v záložke Verejné obstarávanie alebo na www.ezakazky.sk  

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Fond mikroprojektov, názov projektu: 
„Bohu na chválu, ľuďom na úžitok” kód projektu INT/ET/TAT/1/III/B/0183.  

12. Lehota na predloženie ponuky: uplynie dňom 28.05.2020 o 11,00 hod. (SEČ)  

13. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky cez systém www.ezakazky.sk. Do 
systému je nutné sa zaregistrovať.  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 
hodnotenia   ponúk: jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena 
s DPH uvedená v EUR. Pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk sú podrobne opísané 
v súťažných podkladoch.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: presný opis obsahu ponuky je uvedený v súťažných 
podkladoch (časť III.), tu uvádzame stručne: Verejný obstarávateľ neumožňuje 
predložiť variantné riašenia, nie je možné rozdeliť predmet obstarávania na časti. 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
minimálne požiadavky: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 
DIČ, IČ pre daň, štatutárny orgán resp. meno konateľa, telefón, fax, e-mail, 
webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a meno a priezvizko kontaktnej 
osoby. 

                                                                                                                                                                             
 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 

http://www.liptovskemuzeum.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Celková cena s DPH. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú  cenu 
uvedie v zložení: 
celková cena bez DPH 
sadzba DPH a výška DPH  
celková cena  vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri 
uvedení ceny 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať predmetné stavebné 
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických 
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí naskenovaná fotokópia). 

d. Vyplnený výkaz výmer vo formáte Excell. 

e. Zoznam referencií, resp. zoznam zrealizovaných stavieb podobného 
charakteru. 

16. Otváranie ponúk: 28.05.2020 o 12,00 hod. v sídle Liptovského múzea 
v Ružomberku, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok 

17. Postup pri otváraní ponúk: podrobne opísané v súťažných podkladoch.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: kontaktná osoba pre 
verejné obstarávanie: Ing. Marta Rusnáková, Tel. 0918 680 212, e-mail: 
projekty@liptovskemuzeum.sk)   

Kontaktná adresa:  

Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Žiadame záujemcov, aby si k predmetnej súťaži stiahli aj súťažné podklady, 
technickú správu, výkresovú časť a výkaz výmer, nakoľko sú dôležitou 
a neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

 
 
V Ružomberku, 23.04.2020 
 
Vypracovala:   
Ing. Marta Rusnáková    Schválil: PhDr. Martin Krupa, riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................  

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
 

- súťažné podklady 

- projektová dokumentácia 

- výkaz výmer 

mailto:projekty@liptovskemuzeum.sk

