
 

 
  

 
   

  

  

  

Potenciálny uchádzač  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vec: Výzva na predloženie ponuky  

  

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 

predmet zákazky   

„Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej školev Dolnom Kubíne  

- Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební“  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:   
  

Názov verejného obstarávania:  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  

Sídlo:       Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 05304  

Štatutárny orgán:    ThDr. Štefan Sečka, PhD., diecézny biskup Poverený 

zastupovaním         Mgr. Ľudovít Mačor, riaditeľ  

Bankové spojenie:                   Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN:                                         SK8009000000005159999699  

BIC/SWIFT:                                GIBASKBX  

IČO:                                          00179124  

DIČ:                                          SK2021235689  

  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 02601  Dolný Kubín  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Mgr. Ľudovít Mačor, Eva Dištancová  

4. Predmet obstarávania:  Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác „„Budovanie technického 

vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne - Nevyhnutné stavebno-technické úpravy 

pre potreby obstarania učební“  

– nevyhnutné úpravy stavebného a technického charakteru biologickej/chemickej, IKT a polytechnickej 

učebne podľa Projektovej dokumentácie a Zadania, ktoré tvoria prílohy č. 2 a č. 3 k výzve.  
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   

  

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa § 536 a násl.  Zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s úspešným uchádzačom, ktorej návrh 

tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.   

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   

  

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – nevyhnutné úpravy stavebného a technického 

charakteru biologickej/chemickej, IKT a polytechnickej učebne. Obsahom tejto aktivity sú nevyhnutné 

úpravy jednotlivých učební (3 ks - spolu cca 117 m2 podlahovej plochy) stavebného a technického 

charakteru, ktoré priamo súvisia s inštaláciou typizovaných zostáv horeuvedených aktivít. Ide o 

prispôsobenie, úpravy a vytvorenie nových rozvodov elektroinštalácie (všetky učebne);štruktúrovanej 

kabeláže; plynu, vody a kanalizačných odpadov (biologicko/chemická učebňa) a nevyhnutné práce 

pridruženej stavebnej výroby, najmä úprava a vyspravenie podláh, podlahových krytín, úpravy a opravy 

(vysprávky) existujúcich stien, murovanie novej steny a maľovanie stein - podľa Projektovej dokumentácie 

a Zadania, ktoré tvoria prílohy č. 2 a č. 3 k výzve.   

  

   Zákazka zahŕňa aj:  

• dopravu materiálu na stavbu,  

• náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu,  

• predloženie dokladov preukazujúcich splnenie predmetu zákazky:  

o  certifikáty a atesty použitých materiálov, o  

ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky,  

  

a) CPV: 45000000-7 Stavebné práce  

  

b) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili 

potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky 

tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s 

obhliadkou a zameraním idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka priestorov realizácie predmetu zákazky 

pre potreby vypracovania ponuky sa uskutoční dňa 17.07.2020 so stretnutím na mieste a v čase 

Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 02601 Dolný Kubín stanovenom po dohode s osobou 

určenou pre styk so záujemcami a uchádzačmi uvedenou v bode 21. tejto výzvy.   

  

c) Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 4 k výzve.  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:    

21 483,33 v EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 02601  
Dolný Kubín. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:   

Maximálne do 120 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.   

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Nie sú súčasťou výzvy.  

10. Financovanie predmetu zákazky:   

Integrovaný regionálny opereračný program - 302000, číslo výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 11. 

Lehota na predloženie ponuky:   

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 23.07.2020 do 14.00 hod., pričom rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu, alebo 

doručenie ponuky mailom.   

12. Spôsob predloženia ponuky:  

Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením: „Stavebno-technické úpravy  – NEOTVÁRAŤ“ 

musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:  

  

13. Stanovenie ceny  

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a podľa tejto výzvy.  

b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – Návrh uchádzača na plnenie kritéria. 

Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia Zadania, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve a 
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musia v nej byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, najmä 

kompletná dodávka stavebných prác, náklady na dopravu, náklady na odvoz stavebného odpadu na 

skládku a poplatok za jeho uloženie a náklady vyplývajúce z plnenia zásad dodržiavania bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác. V súlade so zákonom o 

verejnom obstarávaní  prípadné navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky v Zadaní je možné zameniť za 

ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. V prípade, ak 

uchádzač neocení niektorú z položiek Zadania, má sa zato, že neocenené položky sú už zahrnuté v 

ostatných položkách.   

c) Ak uchádzač je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu za predmet zákazky s DPH. DPH  bude účtovaná 

v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného 

plnenia.  

d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom 

DPH. V prípade, ak sa uchádzač počas plnenia predmetu zákazky stane platiteľom DPH, táto skutočnosť 

nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu 

DPH.  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Najnižšia cena celkom za predmet zákazky s DPH.   

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

DPH.   

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

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

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:   

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:  

a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 k tejto výzve v jednom vyhotovení, ktorý 

bude podpísaný uchádzačom, a ktorá bude tiež obsahovať Identifikačné údaje uchádzača 
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, 

bankové spojenie, č. účtu a pod.).  

b) Ocenené Zadanie podľa prílohy č. 3 k tejto výzve v jednom vyhotovení, ktoré bude podpísané 

uchádzačom.  

c) Návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č. 4 k tejto výzve v dvoch vyhotoveniach, ktorý bude vyplnený a 

podpísaný uchádzačom.  

d) Kópia Dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra, resp. výpis 

vytlačený z internetového prehliadača), ktorý zodpovedá predmetu zákazky, v prípade, že uchádzač 

predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa, resp. 

na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk .  

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  

16. Možnosť čiastkového plnenia  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

17. Variantné riešenie  

  

a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie  

b) Ak  súčasťou  ponuky  bude  variantné  riešenie,  variantné  riešenie 

 nebude  zaradené  do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

18. Otváranie ponúk:   

24.07.2020 do 9.00 hod., Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 02601  Dolný Kubín  

19. Postup pri otváraní ponúk:   

Otváranie ponúk bude neverejné.   

20. Lehota viazanosti ponúk:   

Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.12.2020.  

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:   

Mgr. Jana Ondrašíková 
telefón: +421 907 592 902  e-
mail: jovo-dk@radlinskeho.sk  

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  



4  

  

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného 

obstarávania.  

c) Ponuka predložená uchádzačom po lehote na predloženie ponuky nebude vyhodnocovaná a bude 

vrátená uchádzačovi neotvorená.  

d) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 16 tejto 

výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 

splnomocnený člen skupiny za  členov skupiny.  
  

  

  

  

  

V Dolný Kubín, dňa 13.07.2020  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                         ..........................................................   

Mgr. Ľudovit Mačor riaditeľ 

- poverený zastupovaním  

  

Prílohy:   

  

  

Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria   

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia  

Príloha č. 3: Zadanie   

Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo  


