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Výzva na predkladanie  ponúk 

_________________________________________________________________ 
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
 Hviezdoslavovo nám. 7  

026 01 Dolný Kubín 
 IČO: 36145106 

 
1.1. Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková 

email: riaditel@oravskemuzeum.sk 
 
2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Marta Rusnáková, Tel. 0905 390333, e-mail: 

projekty@oravskemuzeum.sk 
 
3.    Názov predmetu zákazky : realizácia procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku 

„Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“           
 
3.1. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - realizácia procesu verejného obstarávania na 
podlimitnú zákazku „Oravský hrad - adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy“. 

Predmetná stavba bude uskutočnená v rámci realizácie projektu č. PLSK.01.01.00-12-0052/16:  
„Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“. Predmetom 
podlimitnej zákazky je rekonštrukcia objektu Fary v areáli Oravského hradu, jeho adaptácia 
na expozíciu rašelinísk Oravy. Projekt je realizovaný v rámci I. prioritnej osi Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020. 
 
Rozsah poskytnutia služby: komplexný proces verejného obstarávania na stavebné práce od 
prípravných a určenia PHZ ( stanovenej vo výške 541 934,46 EUR bez DPH) až po uzatvorenie 
zmluvy o dielo a následné procesy kontroly až po dobu udržateľnosti projektu a súvisiacich 
auditov. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79418000 – 7 Poradenské služby pre obstarávanie 

 
3.2 Predpokladaná hodnota zákazky:  4 800,- Eur bez DPH 
 
4. 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. 
 
5. Termín poskytnutia služby:  

Začiatok: od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. objednávky. 
Ukončenie: predpokladané ukončenie do 5 mesiacov od vyhlásenia výzvy. 

  
 
6. Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží v ponuke: 
 a)  identifikačné údaje o uchádzačovi  

b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl 10. 
 

7. Podmienky financovania zákazky: 
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Financovanie plnenia predmetu zákazky je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.  

 
8. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva resp. objednávka v zmysle Obchodného zákonníka 

  
9. Lehota na predloženie ponúk: 20.03.2017 do 8:00 hod. 

 
Ponuka musí byť doručená písomne.  
Spôsob doručenia:  

 poštou, osobne alebo kuriérom  na adresu: 
Oravské múzeum  
 Oravský hrad 
 027 41 Oravský Podzámok 2 
 elektronicky meilom  na adresu: projekty@oravskemuzeum.sk 

 Ponuku žiadame označiť: „VO stavba“ – Neotvárať !   
9.1. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné  
 
10. Cena a spôsob určenia ceny  v ponuke  
10.1.  Cena bude určená v EUR.  

Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač  uvedie v zložení:  
 - Celková cena s DPH za poskytnuté služby 

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

10.3. 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. 

10.4. Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie služby tak, aby celková cena ponuky 
 pokryla všetky jeho záväzky a náklady podľa jeho predpokladov.  

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena. 
  Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH 

cena celkom). 
  Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu 

 celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných 
 uchádzačov sa stanoví podľa  veľkosti ponukových cien. 

 
12. 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) 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, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola 
predložená v určenej lehote na  predkladanie ponúk.   

 
 
Oravský Podzámok, 03.03.2017 
 
Vypracovala:   
Ing. Marta Rusnáková 
Schválila: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea 


