
 

 

 

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: Reštaurovanie a oprava historickej motorovej dreziny ŠKODA 
1201   

4. Druh zákazky: poskytnutie služby 

5. Miesto dodania/uskutočnenia služieb: Považská lesná železnica - Múzeum liptovskej 
dediny v Pribyline 

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

7. Opis predmetu obstarávania:  

Vozidlo ŠKODA Š1201 je historickým hnacím vozidlom čpeciálnej dráhy určeným na 
vyhliadkové jazdy návštevníkov považskej lesnej železnice. Okrem 5 osôb môže 
prepravovať aj ich batožinu alebo iný náklad. Skriňu vozidla tvorí automobilová 
nadstavba z cestného vozidla Škoda 1200. Vozidlo poháňa benzínový spaľovací motor 
umiestnený v prednej časti – typ radový benzínový štvorvalec chladený vodou, objem 
1221 cm3, výkon 33,1 kW. 

Reštaurovanie a obnova motorovej dreziny bude realizovaná v rámci realizácie projektu 
"Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na 
slovensko-moravskom pohraničí ", č.pr. SK/FMP/11b/07/008.   
Predpokladaný rozsah opráv: 

A: oprava  podvozku:   
      -      revízia a oprava kardanu   

- oprava  brzdového systému  
- výmena brzdovej kvapaliny  
- oprava funkčnosti spínacej skrinky  
- výmena sviečok a oprava zapaľovania 

 
B: oprava skrine dreziny (klampiarske a zámočnícke práce) :  

- opraviť zlé zapadanie prednej kapoty  
- oprava všetkých zámkov   
- vytmelenie  a vybrúsenie nedokonalostí skrine   
- finálna úprava opravovaných častí nanesením ochranného laku   

http://www.liptovskemuzeum.sk/
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C: oprava motorových súčastí :  
 

- pretesnenie olejovej vane  
- výmena motorového oleja  
- výmena olejového filtra   
- oprava karburátora  
- oprava  prevodovky 

 
V rámci predmetu zákazky je potrebné naceniť prepravu dreziny na miesto reštaurovania a 
späť na Považskú lesnú železnicu + nakládku a vykládku dreziny, ako aj ďalšie súvisiace 
činnosti, najmä:  
 

- vypracovanie reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie 
- zabezpečenie potrebných prehliadok a vykonanie skúšobných jázd potrebných pre 

prevádzkovanie dreziny Š1201 na dráhe Považskej lesnej železnice 
- vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie a fotodokumentácie z postupu prác a 

realizácie reštaurovania 
  

8. Spoločný slovník obstarávania: kód podľa CPV : 45454100-5 Reštaurovanie 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  prieskum trhu bude súčasne slúžiť na stanovenie 
PHZ  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude 
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg SK – 
CZ, Fond malých projektov, názov projektu: „Múzeum na kolesách. Objavujeme históriu 
a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí“, č.pr. 
SK/FMP/11b/07/008. Lehota splatnosti faktúr bude min. 15 dní odo dňa vystavenia.  

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 dodať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
služby, 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 
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 dodať tovar a služby, 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. 

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

celková cena s DPH uvedená v EUR (u neplatiteľov DPH cena celkom).  

13. Lehota na predkladanie ponúk: uplynie dňom 25.03.2022 o 15,00 hod. (SEČ). Na 
ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať. 
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14. Spôsob doručenia:  Ponuka musí byť doručená písomne jedným z nasledovných 
spôsobov: 

➢ poštou, osobne alebo kuriérom  na adresu: 
Liptovské múzeum  
Nám. Š. N. Hýroša 10 
034 01 Ružomberok 
➢ elektronicky mailom na adresu: projekty@liptovskemuzeum.sk 

 
15. Komplexnosť dodávky:  

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť 
ponuku len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky. 

               
16. Termín poskytnutia služby:  

Začiatok: 04/2022 
Ukončenie: do 15.07.2022  

  
17. Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží v ponuke: 
a) identifikačné údaje o uchádzačovi 
b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl. 19. 

 
18. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné  
 
19. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke  

19.1. Cena bude určená v EUR.  
Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:  
 - Celková cena s DPH za poskytnuté služby  
19.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie s DPH. 
19.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom, a na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení 
ceny. 
19.4. Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie dodávky tak, aby celková cena 
ponuky pokryla všetky jeho záväzky a náklady podľa jeho predpokladov.  

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

21. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ: áno 
  
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 
b) 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. 

c) Doručené ponuky budú zároveň podkladom pre určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky.   

23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25.02.2022 
 
V Ružomberku, 25.02.2022 
 
Vypracovala:      
Ing. Marta Rusnáková    Schválil: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
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