
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 „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Zákazka na uskutočnenie prác s názvom  

„Realizácia menších stavebných úprav – Obnova sklárskeho múzea a galérie“  

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:      RONA, a. s. 

Sídlo: Schreiberova 365, Lednické Rovne 020 61 

Zastúpený:      Ing. Pavol Brnka - člen predstavenstva 

Ing. Peter Vačko - člen predstavenstva 

IČO:       31 642 403 

DIČ:       2020442182 

IČ DPH:     SK2020442182 

Telefón:      +421 424 601 504 

E – mail:      sales@rona.sk 

Web stránka:     www.rona.glass.sk 

 

Organizácia poverená obstarávateľom na zabezpečenie procesu: 

Loove, s.r.o. 

Sídlo: Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad 

E-mail: info@loove.sk 

 

2. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Miesto realizácie predmetu zákazky:  Hospodársky objekt č.3 v rámci areálu kaštieľ v 

Lednických Rovniach parcela C č. 2/7 v k.ú. Lednické Rovne (národná kultúrna pamiatka). 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Opis predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia zahŕňa búranie existujúcich priečok, inštaláciu nových elektrických rozvodov a 

zdravotechniky, murovanie nových priečok v zmysle nového architektonického návrhu. 

Renovácia zahŕňa vybudovanie nového bezbariérového vstupu do priestorov galérie a múzea. 

Druh a množstvo prác sú presne popísané vo výkaze výmer (príloha č. 1 tejto Výzvy) a 

projektovej dokumentácií (príloha č. 2 tejto Výzvy).  

 

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie prác v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na 

základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 

Obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný 

ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. Ak uchádzač 

vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil 

ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením 

obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Va%E8ko&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
mailto:info@loove.sk


 

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 939,90 bez DPH. Vypracovaná na základe rozpočtu 

vypracovaného odborne spôsobilou osobou. 

 

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 

zákazky. 

 

5. Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa 

 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Najneskôr do 31.12.2022. 

 

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 07. 09. 2022 do 15:00 hod.  

 

b) KOMUNIKÁCIA: Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a záujemcami 

a uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a 

obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v 

týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 ZVO. Obsah ponúk možno otvoriť a 

preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie. 

Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačmi elektronickým spôsobom 

prostredníctvom informačného systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu 

v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 ods. 1 a nasl. ZVO. 

 

V prípade predloženia listinnej formy ponuky, uchádzač nesplní podmienky predloženia 

ponuky, pokiaľ ide o komunikačný formát a určený spôsob a bude vylúčený. Obstarávateľ 

upozorňuje, že pre prácu so systémom EVO sú záväzné a určujúce platné metodické pokyny a 

príručky alebo videonávody, voľne dostupné na portáli systému EVO v položke menu 

Príručky alebo Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html). 

 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

 

d) Otváranie ponúk: 

dňa 07. 09. 2022, o 16:00 hodine. Otváranie ponúk je neverejné. 

 

e) prílohou č. 3 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť 

svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov). 

 

f) Obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 

- Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu IBAN a pod.) s uvedením predmetu 

zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 4 (stanovenie 

ceny podľa bodu 11 tejto výzvy).  

- Návrh zmluvy  

- Krycí list/Výkaz výmer rozpočtu po položkách 

- Čestné vyhlásenie (príloha č. 5) 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html


- Čestné vyhlásenie k alternatívnym výrobkom alebo materiálom (ekvivalentom) - 

Príloha č. 6 – ak sa uplatňuje. 

 

g) V prípade potreby objasniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v 

inej sprievodnej dokumentácií potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia 

podmienok účasti môže záujemca požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk prostredníctvom informačného systému EVO. 

 

8. Podmienky účasti: 

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o 

verejnom obstarávaní.  

§ 32 ods. 1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

9. Podmienky financovania: 

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať 

z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, štátny rozpočet a vlastné zdroje 

obstarávateľa. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe faktúry. Faktúra 

bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH. 

 

11. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cenách “) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, 

okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy. 

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 

C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy. 

D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

• sadzba DPH a výška DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu 

celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby 

celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy z hľadiska 

uskutočňovania stavebnej práce. 

G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým 

požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre 

uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu 

obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. 

H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto 

Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť 

pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena 

je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze 



výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť 

zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb. 

I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto 

Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie 

iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného 

obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená. 

J. Návrh ceny musí byť v členení: 

- Cena bez DPH 

- Základ DPH 

- Sadzba DPH 

- DPH 

- Celková cena vrátane DPH. 

K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou 

ponuky uchádzača. 

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: 

- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 

- nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo 

strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, 

- cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je 

povinný na to obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie. 

N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s 

realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, 

spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na 

spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie kompletačná činnosť, 

skúšky a merania kontroly kvality prác a pod. Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu 

jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač stanovenou formou. Použité 

materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov. 

 

12. Ďalšie informácie: 

A. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného 

predmetu zákazky (ďalej len ZoD). Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných 

strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi. K 

odovzdaniu a prevzatiu staveniska zhotoviteľovi dôjde až po kontrole procesu zadávania 

zákazky zo strany poskytovateľa pomoci, resp. správcu programu.   

B. 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) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

C. Obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky tak, aby si záujemca 

sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky 

a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 

obhliadkou idú na ťarchu záujemcov. Žiadosti o účasť na obhliadku budú verejnému 

obstarávateľovi doručené prostredníctvom systému EVO s uvedením kontaktnej osoby a 

telefonického kontaktu. Na obhliadke sa môže zúčastniť každý záujemca (fyzická osoba), 

štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu záujemcu (právnická osoba), ktorá sa 

preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu záujemcu o oprávnení podnikať.  



Poverený zástupca záujemcu sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu záujemcu o 

oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

D. Elektronická aukcia – sa nepoužije. 

E. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. 

Obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí z hľadiska 

splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnenia podmienok 

účasti a vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti 

uvedené v tejto výzve a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti u ďalšieho uchádzača v poradí 

tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 

účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 

 

Dňa 17. 08. 2022 

 

 

Lukáš Thirer 

Loove, s.r.o. 

organizácia poverená  

na zabezpečenie procesu  

 

 

 

Prílohy: 

č. 1 Výkaz výmer vo formáte.xls 

č. 2 Projektová dokumentácia 

č. 3A Návrh ZoD vo formáte .pdf 

č. 3B Návrh ZoD vo formáte .doc 

č. 4  Návrh na plnenie kritéria 

č. 5  Čestné vyhlásenie k zákazu činnosti a konfliktu záujmov 

č. 6  Čestné vyhlásenie k alternatívnym výrobkom alebo materiálom 

 
 
 


