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Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  
podľa § 53 ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ZVO) 
 
 

1. Verejný obstarávateľ:  
Názov verejného obstarávateľa:  Liptovské múzeum  
Sídlo:      Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: Verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d) Zákona o VO 

v platnom znení (ďalej zákon ZVO) 

3. Názov zákazky: Modernizácia sídelnej budovy Liptovského múzea   

4. Druh zákazky a postupu: stavebné práce; zákazka s nízkou hodnotou so zverejnením vo vestníku 

5. Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO: 49009-WNP   Vestník č. 254/2022 z 30.11.2022 

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

7. Prítomní členovia komisie: nerelevantné, komisia nebola zriadená. 

8. Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO: podľa dokumentácie z verejného obstarávania 

9. Zoznam a poradie uchádzačov, ktorí predložili ponuku:  

 
Poradie zo 
zápisnice 
z otvárania 
ponúk 

Obchodné meno a sídlo 
uchádzača 

Poradie 
úspešnosti 
ponúk 

Návrh na 
plnenie kritéria  
Celková cena 
v EUR s DPH 

Podiel 
subdodávky 

Odôvodnenie 

1 ERPOS, spol. s r.o. 
V. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina 

4. 246 130,69   

2 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 
Ulica miestneho priemyslu 561, 

029 01 Námestovo 

5. 249 742,52   

3 OB-BELSTAV, s.r.o. 
Olešná 500, 023 52 Olešná 

3. 243 632,54   

4 RISS Plus, s.r.o. 
J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové 

Mesto 

2. 226 878,35   

5 RS–Building, s.r.o. 
Nižná 33, 034 74 Liptovské 

Revúce 

1. 129 951,56   

 
10. Zoznam uchádzačov a ponúk, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO: 
Na vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods.1 ZVO bol vyzvaný uchádzač: RS–Building, s.r.o. so sídlom: Nižná 33, 034 74 
Liptovské Revúce – znenie žiadosti o vysvetlenie ponuky je uvedené v dokumentácii z verejného obstarávania. 
Uvedený uchádzač bol vyzvaný aj na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 2 ZVO – presné znenie 
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky tvorí prílohu dokumentácie z verejného obstarávania. 
 
11. Zoznam uchádzačov a ponúk, ktorí boli vylúčení s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
Z procesu hodnotenia ponúk bola v súlade s §53 ods.5 písm. c) a e) zákona ZVO vylúčená ponuka uchádzača: RS–
Building, s.r.o., so sídlom: Nižná 33, 034 74 Liptovské Revúce, nakoľko uchádzač do určeného termínu nedoručil 
verejnému obstarávateľovi vysvetlenie ponuky ani vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. 
 
 
 
 



 
12.  Poradie úspešnosti ponúk po vylúčení: 

 

Poradie 
úspešnosti 

Obchodné meno a sídlo uchádzača Návrh na plnenie kritéria 
Celková cena v EUR s DPH 

1. RISS Plus, s.r.o. 
J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

226 878,35 

2. OB-BELSTAV, s.r.o. 
Olešná 500, 023 52 Olešná 

243 632,54 

3. ERPOS, spol. s r.o. 
V. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina 

246 130,69 

4. STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 
Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo 

249 742,52 

 
13. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: verejný obstarávateľ v súlade s výzvou na predloženie ponúk preskúmal 

splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí a zistil, že tento uchádzač 
splnil podmienky účasti; po jeho vylúčení preskúmal a vyhodnotil následne splnenie podmienok účasti a 
požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí a zistil, že uchádzač umiestnený na prvom mieste v 
novo zostavenom poradí spĺňa podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 
14.Záver vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzuje svojim podpisom štatutárny 
orgán verejného obstarávateľa. 
 

 
V Ružomberku dňa 18.01.2023 
Zapísala: Ing. Marta Rusnáková 
 

Schválil:  PaedDr. Michal Kovačic, PhD.,  
riaditeľ Liptovského múzea 


