
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
pre zákazku s nízkou hodnotou  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”) 
 

  
 
 

1.  Verejný obstarávateľ:  
Názov verejného obstarávateľa: Liptovské múzeum  
Sídlo: Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
Štatutárny zástupca:  PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
IČO:  35993154         
DIČ:      2020590363      
IČ DPH:    - 
Kontaktná osoba pre účely verejného obstarávania: Ing. Marta Rusnáková  
Tel. č. kontaktnej osoby:     +421 918 680 212      
E-mail:         projekty@liptovskemuzeum.sk 
Internetová stránka:   www.liptovskemuzeum.sk 

 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d) Zákona ZVO 

3. Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea   

4. Druh zákazky: stavebné práce 

5. Miesto dodania/uskutočnenia stavebných prác: Liptovské múzeum, Námestie Š. 
N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 

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

7. Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je modernizácia priestorov 
knižnice Liptovského múzea, na Námestí Š. N. Hýroša č. 10 v Ružomberku. Knižnica 
je umiestnená na 1.NP a 1.PP, v rámci realizácie projektu sa zrealizuje aj WC pre 
imobilných návštevníkov na 3.NP. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v 
projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
dokumentácie verejného obstarávania. 

8. Spoločný slovník obstarávania: kód podľa CPV : 45210000-2 Stavebné práce na 
stavbe budov 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  158.450,60 EUR  bez DPH  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude 
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu IROP, názov projektu: „Modernizácia sídelnej 
budovy Liptovského múzea ” kód projektu NFP302070BQS6. Lehota splatnosti faktúr 
bude 60 dní odo dňa vystavenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.  

11. Podmienky účasti: Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 
ods. 1 písm. e) a f) ZVO: 

- písm.e) -  že je oprávnený uskutočňovať  stavebné práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky 

- písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

http://www.liptovskemuzeum.sk/
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Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 týkajúce sa osobného 
postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO: 
- písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
- písm. f) - doloženým čestným vyhlásením. 

 

Verejný obstarávateľ si skutočnosti k preukázaniu splnenia podmienok účasti § 32 
ods. 2 písm. e) a f) vie overiť z verejne dostupných zdrojov v prípade uchádzačov so 
sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Neplatí to však v prípade, 
ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v 
registri) v Slovenskej republike. 

Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti: V zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO požaduje verejný 
obstarávateľ predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania na práce rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet zákazky  (za práce rovnakého alebo 
podobného charakteru sa budú považovať práce na realizácii resp. rekonštrukcii 
interiérových priestorov objektov vrátane rozvodov inštalácií – slaboprúdové 
a silnoprúdové rozvody, vodovod, kanalizácia, vzduchotechnika a podobne); zoznam 
bude obsahovať minimálne dve referencie, t.j. 2 stavby, na ktorých uchádzač 
realizoval uvedené práce s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných 
prác.  

 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk bude 

celková cena s DPH uvedená v EUR.  

13. Lehota na predkladanie ponúk: uplynie dňom 19.12.2022 o 11,00 hod. (SEČ). Na 
ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať.  

14. Spôsob a miesto predloženia ponúk: elektronicky prostredníctvom elektronickej 
platformy IS EVO  (www.uvo.gov.sk).  Pre účasť na elektronickom verejnom 
obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk 
prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky  
realizovanej prostredníctvom systému EVO. Pokyny, videonávody, často kladené 
otázky a všetky potrebné informácie týkajúce sa elektronickej platforny EVO sú 
zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html   

15. Požadovaný obsah ponuky: Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné 
riašenia, nie je možné rozdeliť predmet obstarávania na časti. Uchádzač musí predložiť 
ponuku na celý predmet zákazky. 

Uchádzač predloží v ponuke (minimálne požiadavky): 

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

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 

http://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
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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. Predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: uchádzač 
predloží doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:  

- zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania na práce rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky (za práce rovnakého alebo podobného 
charakteru sa budú považovať práce na realizácii resp. rekonštrukcii interiérových 
priestorov objektov vrátane rozvodov inštalácií – slaboprúdové a silnoprúdové 
rozvody, vodovod, kanalizácia, vzduchotechnika a podobne); zoznam bude 
obsahovať minimálne dve referencie, t.j. 2 stavby, na ktorých uchádzač realizoval 
uvedené práce s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. 

d. Podrobný rozpočet t.j. vyplnený Výkaz výmer vo formáte Excell 

 

16. Vyhodnotenie ponúk:  Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a 
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa 
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v 
prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka 
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí 
tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o 
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude 
úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po 
vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český 
jazyk). 

18. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ: áno 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 28.11.2022 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Žiadame záujemcov, aby si k predmetnej súťaži stiahli aj celú projektovú 
dokumentáciu, návrh zmluvných podmienok a výkaz výmer, nakoľko sú dôležitou 
a neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. Súťažné podklady k 
výzve na predloženie cenovej ponuky je možné stiahnuť bez úhrady, na stránke 
www.liptovskemuzeum.sk v časti O nás v záložke Verejné obstarávanie alebo na linku 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452502 

b) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 
c) Ekvivalentné riešenie: 

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalent inej značky, pokiaľ sú vo výkaze 
výmer alebo projektovej dokumentácii uvedené výrobky, materiály alebo tovary 
konkrétnej značky. Uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle 
predmetu zákazky a musí byť v rovnakej alebo vyššej  kvalite. 
Pokiaľ uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky, uvedie názov a popis pôvodnej 
položky a názov a popis položky ekvivalentnej. 

http://www.liptovskemuzeum.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/452502
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d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné 
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného 
obstarávateľa. 

e) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej 
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie 
ponúk,  obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej 
lehote na  predkladanie ponúk.  

f) Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, resp. nebude možné overiť skutočnosti z verejne 
dostupných zdrojov, požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o 
predloženie dôkazov. 

g) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods.6 písm.f). 

h) Verejný obstarávateľ  môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého 
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.8 písm. d). 

i) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa požiadavky 
uvedené v § 11 ZVO. 

j) Verejný obstarávateľ môže zrušiť predmetné verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak 
nastanú okolnosti uvedené v § 57 ods. 1 – 2 ZVO. 

 
 
V Ružomberku, 22.11.2022 
 
 
 
 
 
Vypracovala:   
Ing. Marta Rusnáková    Schválil: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
 
 
 
 
 
 

Prílohy:  
 

• návrh Zmluvy o dielo 

• projektová dokumentácia 

• výkaz výmer 


