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MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE 
969 72 Svätý Anton 

 

                    
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(ďalej len „výzva“) 

 

 
v prieskume trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Múzeum vo Svätom Antone 

Sídlo:   969 72  Svätý Anton 

IČO:    35985135 

Telefón:  +421 45 691 3932 

Kontaktná osoba: Ing. Janka Binderová 

Telefón:  +421 918 877060  

E-mail:   binderova@msa.sk, info@msa.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia krovu strechy kaštieľa 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 – Stavebné práce, 45261000-4 – Montáž 

strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia krovu strechy kaštieľa. Predmet zákazky sa bude realizovať podľa 

projektovej dokumentácie Rekonštrukcia krovu kaštieľa, Architectural  Design Group, s.r.o. Banská 

Bystrica, Ing. Martina Viktorová. 
 

Múzeum vo Svätom Antone je národnou kultúrnou pamiatkou. Podkrovie sa nachádza priamo nad 

pôvodnými historickými interiérmi s maľovanými a štukovými stropmi, preto je pri rekonštrukčných 

prácach potrebná maximálna opatrnosť.  

Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať Vyhlášku č. 147/2013 Z. z. 

 

5. Požadované množstvo/rozsah:  

Rozsah prác podľa špecifikácie požadovaných prác a projektovej dokumentácie. 

Špecifikácia prác: 

- doplnenie chýbajúcich klieštin v hornej časti manzardovej strechy (27 ks), 

- spevnenie všetkých klieštin v hornej časti manzardovej strechy Tx vrutmi (196 ks),  

- doplnenie chýbajúcich častí trámov v severnom krídle, 

- podopretie a doplnenie chýbajúcich častí krovu vo všetkých nárožiach, 

- spevnenie posunutých tesárskych spojov dolných klieštin nad kaplnkou v južnom krídle, 

- doplnenie  príložky klieštin a zosilnenie pôvodnej výmeny v severozápadnom nároží, 

- odstránenie kôry zo stávajúcich častí krovu a ošetrenie proti drevokaznému hmyzu, 

- doplnenie nosnej konštrukcie schodíkov k hodinovému stroju v severnom krídle. 
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6. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

 

8. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 

Do 30.11.2021 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton 291, 969 72  Svätý Anton.  

 

10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 

Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom s kontaktnou osobou v pracovné dni v čase    

od 8:00 hod do 14:00 hod. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Maňkovská, vedúca oddelenia pamiatkovej obnovy 

Telefón:   +421 905 936952 

e-mail:   mankovska@msa.sk 

 

 

 

11. Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzatvorená na dobu určitú do 30.11.2021. 

 

12. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

- Uchádzač má oprávnenie podnikať podľa § 32 ods. 1 písm. e) (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky. 

- Čestné prehlásenia o skutočnostiach podľa § 117 ods. 5 – uchádzač predkladá čestné prehlásenie 

podľa bodu 13 príloha č. 1 tejto Výzvy  s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom 

 

13. Obsah ponuky: 

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 

1) Dokument „Vyhlásenie uchádzača“ s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 

miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho čísla a elektronickej adresy 

(Príloha č. 1 výzvy) – naskenovaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg, 

2) Dokument „Návrh na plnenie kritérií“ vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača spolu so splnomocnením na tieto úkony a spolu 

s odtlačkom pečiatky (Príloha č. 2 výzvy) – naskenovaný dokument vo formáte .pdf alebo 

.jpg. 
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14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky a spôsob určenia ceny: 

Ponuku predložte elektronicky na e-mailovú adresu: binderova@msa.sk a v rámci lehoty na 

predkladanie ponuky, ktorá uplynie: 14.04.2021 

 

Požadujeme predloženie ponuky v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve, 

pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Požadované doklady a dokumenty sa 

predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

 

 

 Spôsob určenia ceny: 

Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokument Výkaz výmer (príloha č. 4 výzvy).  

- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

- Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

- Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú 

uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. Do celkovej ceny za predmet zákazky je možné započítať 

len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

- Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. 

 

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) navrhovanú zmluvnú cenu za 

predmet zákazky uvedie v zložení: 

a) Cena v Eur bez DPH 

b) % sadzba DPH 

c) DPH v Eur 

d) Cena v Eur s DPH 

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH, uvedie v ponuke. 

 

- Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli 

s prípravou a doručením ponuky. 

 

15. Vyhodnocovanie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 

nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena v Eur vrátane DPH 

 

 

Pravidlá na uplatnenie kritéria:  

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR            

vrátane DPH. 

 

 

 16. Ďalšie podmienky:  

 

Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 

obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.  

V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný 

obstarávateľ je oprávnený uskutočniť procesný úkon vedúci k identifikovaniu nového úspešného 

uchádzača, ďalšieho v poradí. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie verejného obstarávania. 

  
 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 Vyhlásenie uchádzača 

  Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia 

Príloha č. 4 Výkaz výmer 

Príloha č. 5 Návrh Zmluvy o dielo 

 

  

 Vo Svätom Antone, dňa 24.03.2021 


