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Výzva na predkladanie ponúk 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:           Kysucké múzeum 

Adresa:          Moyzesova 50, 022 01 Čadca 

IČO:             36145076 

DIČ:             2021439563 

IČ DPH:          Neplatiteľ DPH 

Zastúpený:      Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka 

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Perďochová 

Telefón:         041/ 4321386 

Elektronická pošta:     kysuckemuzeum@vuczilina.sk 

 

2. Názov zákazky: Výstavné vitríny 

 

3. Druh zákazky: Tovary 

 

4. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 o 

verejnom obstarávaní Z. z.: 

e) - byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, 

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

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

Tieto skutočnosti uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). 

Verejný obstarávateľ si vie skutočnosti k splneniu podmienok účasti overiť z verejne dostupných 

zdrojov, prípadne si vyžiada preukázanie tejto skutočnosti od uchádzača. 

 

5. Opis zákazky: Predmetom dodania je dodanie dvoch druhov výstavných vitrín do expozičných 

priestorov v Kaštieli Radoľa. 

 

Špecifikácia vitrín: 

Čast A) Výstavná vitrína – vysoká 

veľké dvojdverové výstavné vitríny,  

materiál rámu:  hliník, strieborná farba, 

sklenený materiál: bezpečnostné sklo ESG alebo kalené sklo,  

sklenené police – počet 4 ks, plavené sklo 

hrúbka skla - dverí a hrúbka police min. 5 mm – max 10 mm 

počet sklenených dverí 2 ks, uzamykateľné na zámok, predné dvojdverové otváranie, zámok z predu 

 

Rozmery vitríny:  

výška: 2000 mm (tolerancia +- 10 mm) 

šírka: 800 mm (tolerancia +- 10 mm) 

hĺbka:  400 mm 

Počet ks: 3 ks 
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Čast B) Výstavná vitrína – stolová 

stolové malé vitríny 

materiál rámu: pevný hliníkový rám, strieborná farba, 

otváranie spredu alebo z bočnej strany, posuvné dvierka, uzamykateľné dvierka, 

počet sklenených dverí 2 ks 

sklenený materiál bezpečnostné sklo ESG alebo kalené sklo,  

hrúbka skla a dverí min. 4 mm 

 

Rozmery stolovej vitríny: musia byť v rozpätí  

výška: min. 920 mm – 1050 mm  

šírka: 1000 mm (tolerancia +- 10 mm) 

hĺbka: 60 mm 

Počet ks: 3 ks 

 

Cenová kalkulácia vitrín by mala byť vrátane ceny za: 

- dovoz a dodanie nových výstavných vitrín, 

- vitríny musia byť už zmontované, tak aby sa mohli ihneď po dodaní používať na výstavné účely.  

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno je možné predkladať ponuku iba na časť A) alebo 

iba časť B). Uchádzať môže poslať ponuku na obidve časti. Jednotlivé časti sa budú vyhodnocovať 

samostatne podľa doručených ponúk od jednotlivých uchádzačov. 

  

7. Miesto plnenia: Kaštieľ Radoľa, Radoľa 

 

8. Jazyk ponuky: Slovenský jazyk prípadne český jazyk 

 

9. Slovník verejného obstarávanie CPV kódy: 
39171000-1 Vitríny 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota časť A) 2.810,00 € bez DPH 

Predpokladaná hodnota časť B) 2.695,80 € bez DPH 

Celková predpokladaná hodnota 5.505,80 € bez DPH (spolu časť A) a B)) 
 

11. Termín plnenia zmluvy: Dodanie vitrín je nutné najneskôr do 17.3.2022! 

 

12. Typ zmluvy: Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) 

právny vzťah na základe vystavenej objednávky zo strany verejného obstarávateľa. 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet zákazky je obstarať vďaka 

realizácii mikroprojektu s názvom „Oživené tradície bez hraníc“ - ev.č. SK/FMP/11b/07/002 z 

programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov. Úhrada až po dodaní na základe 

základe vystavenej faktúry so splatnosťou min. 15 dní. 

Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

14. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky: 
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: do 11.2.2022 do 9,00 hod. 

Cenovú ponuku je možné doručiť mailom na adresu – perdochova@kysuckemuzeum.sk  
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Uchádzač je povinný vyplniť prílohu č.1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií, podľa toho, do 

ktorej časti tejto výzvy (A), B) alebo oboch ) sa chce zapojiť a zaslať späť na mailovú adresu 

perdochova@kysuckemuzeum.sk 

 

15. Obsah ponuky: 

Cenovú ponuku, prosíme, oceniť v € celkom s DPH samostatne celkom za časť A) a samostatne za 

časť B) v priloženej prílohe č. 1 - tabuľke (Návrh na plnenie kritérií), ktorá je súčasťou tejto výzvy, 

podľa toho do ktorej časti sa uchádzač chce zapojiť. 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk z pohľadu plátcovstva platiteľa 

a neplatiteľa DPH: 

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nie je platiteľ DPH, nemá možnosť uplatnenia si odpočtu 

DPH, preto je pre neho rozhodujúca pri výbere uchádzača konečná cena s DPH! 

 

1) Ak je uchádzač neplatiteľom DPH v SR: 

- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky – aj v časti A) 

a časti B) alebo oboch a na skutočnosť, že je neplatiteľom DPH v SR, upozorní priamo v prílohe č. 1 

– v návrhu na plnenie kritérií. 

 

2) Ak je uchádzač platiteľom DPH v SR, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky – aj v časti A) a časti B) alebo oboch 

- 1.1 Celková cena bez DPH 

- 1.2 Sadzba DPH (20%) 

 

3) Uchádzač zo zahraničia - platiteľ DPH vo svojej krajine (EÚ), ktorý nie je registrovaný pre 

platenie DPH v SR: 

- uvedie svoju ponuku - do položky 1. Celková cena s DPH za celý predmet zákazky (s výpočtom 

vlastnej cenovej ponuky - uvedenej v bode 1.1. Celková cena bez DPH s napočítaním sadzby DPH 

platnou v krajine, v ktorej je registrovaný za platiteľa DPH – napr. ČR – tj. 21 %, Poľská republika – 

tj 23%)  a na skutočnosť, že nie je registrovaný pre plátcovstvo DPH v SR, upozorní v emaily alebo 

priamo v prílohe č. 1 – v návrhu na plnenie kritérií. 

 

16. Vyhodnotenie ponúk na základe: 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za Časť A)  

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za Časť B) 

 

Bude sa vyhodnocovať samostatne časť A) a samostatne časť B). 

 

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka 

bude najnižšia. V cene za časť A) alebo časť B) za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady 

uchádzača. 

 

17. Ostatné podmienky: 
Požadovaná záruka na dodaný tovar min. 2 roky. 

Úspešný uchádzač (uchádzači časti A) a B)) je do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia a výsledku 

prieskumu trhu povinný dodať podrobnú špecifikáciu ním ponúkaného predmetu zákazky podľa časti 

A) a B) tejto výzvy - na preverenie či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky. 
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18. Ďalšie informácie: 
Cenové ponuky budú vyhodnocované samostatne za časť A) a časť B) tejto výzvy podľa najnižšej 

ceny a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej 

ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom 

mieste. 

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného 

preštudovania podmienok uvedených vo výzve pri tvrdeniach, že navrhované ceny boli vyjadrené v 

EUR bez DPH. 

V prípade, ak uchádzač ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním 

stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH, t. j. predložená kontraktačná cena je konečná a 

nemenná. 

 

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača. 

 

Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov na predmet obstarávania neuzatvorí zmluvu (resp. 

objednávku) - verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, 

ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí. 

 

Do ceny realizácie zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením predmetu 

zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb, poplatkov a dopravy. Uchádzač je pred predložením 

svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 

najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, montážou 

materiálov. 

 

V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter, a 

slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené 

ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre. 

 

* V zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické požiadavky sa nesmú 

odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých 

záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, 

ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť 

doplnený slovami „alebo ekvivalentný". 

 

Verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä 

požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú 

odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti. Predložený ekvivalent 

nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci 

súčinnosti viažúcej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a 

prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom 

vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy. 

 

19. Dôvody na zrušenie súťaže: 
- Ak nebude predložená ani jedna ponuka za každú časť predmetu zákazky 

- Ak budú predložené cenové ponuky len do časti A) alebo časti B), verejný obstarávateľ zruší len tú 

časť súťaže, v rámci ktorej nezískal cenové ponuky. 
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- Ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve. 

- Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

S pozdravom 

 

Michaela Perďochová 

Kysucké múzeum, ekonóm 

 

Schválila: Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka 


