
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky 

na uskutočnenie stavebných prác 
 
 
 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  ako verejný obstarávateľ podľa § 
7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  Vás vyzýva v súlade s § 99 cit. zákona na predloženie cenovej 
ponuky na 
 
1. Predmet zákazky 

Uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Zníženie energetickej náročnosti 
a modernizácia CZŠ sv. Gorazda Námestovo“ 

2. Postup obstarávania 
Podprahová zákazka podľa §99 zákona 25/2006 v platnom znení  – stavebné práce. 

3. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie 
Sídlo:  Spišská kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 
Štatutárny zástupca:  Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišsky diecézny biskup  
Tel.: 053/4194176  mail: dsu@kapitula.sk 
Kontaktná osoba:  PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  

 Ing. Natšin Vladimír, 0904 669 059 
4. Typ  zmluvy 

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
5. Miesto dodania predmetu zákazky 

CZŠ sv. Gorazda Námestovo ,ul. Komenského  súp. č. 495/31 
 NUTS kód SK 031 

6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah 
Projekt rieši stavebné úpravy jestvujúceho objektu súp. č. 495/31 doteraz využívaného ako  
cirkevná základná škola. Rieši bezbariérový vstup a WC pre imobilných,  zateplenie, 
sprístupnením nevyužívaného povalového priestoru so zriadením špeciálnych učební 
v podkroví, odstránenie havarijného stavu sedlovej strechy, rekonštrukcia zdravotechniky, 
ÚK  elektroinštalácie. 
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Práce budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej: Žilinská univerzita 
v Žiline, stavebná fakulta, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Univerzitná 8215/1, 
010 26 Žilina a výkazu výmer k projektu, ktorý je pre vypracovanie ponuky záväzný. 
V prípade, že vo výkaze výmer je určený konkrétny obchodný názov niektorej dodávky, 
uchádzač má právo vo svojej ponuke použiť aj iný ekvivalentný druh ktorý musí mať 
minimálne také isté technické vlastnosti ako je uvedený vo výkaze výmer a v projekte. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 
bez DPH je 359 315,37 € 

8. Slovník spoločného obstarávania CPV 
Hlavný predmet obstarávania   45214210-5 

9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  nie 
10. Variantné riešenie: nie 
11. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie služieb 

8 mesiacov od podpísania zmluvy s víťazným uchádzačom 
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,     

v ktorých sa uvádzajú 
Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky. Zákazka bude financovaná z obstarávateľa 
a z nenávratného finančného príspevku EÚ- Operačný program 2210002 Regionálny 
operačný  program, prioritná os 1-Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania . Splatnosť faktúr do 90 dní od ich predloženia. 

13. Podmienky účasti uchádzačov 
13.1 Doklad o oprávnení v danom predmete  podnikať alebo doklad o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou 
organizáciou alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikať podľa predpisov v krajine svojho 
sídla, ak záujemca/uchádzač/nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva 
doklad, resp. rovnocenný doklad. 
13.2 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 
zákona      o verejnom obstarávaní. 
13.3 Podľa § 28 odst.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky účasti 
týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti – preukázanie splnenia podmienky účasti. 
Uchádzač predloží zoznam stavebných dodávok uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov (2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Požiadavka je aby uchádzač za uvedené obdobie 
realizoval aspoň jednu stavbu obdobného charakteru v predpokladanej hodnote zákazky.  
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:  

- Splnenie podmienok určených v súťažných podmienkach. 
14. Miesto, spôsob a lehota do kedy je možné žiadať o súťažné podklady 

 do 8.6.2010 do 1400 hod 
V uvedenej lehote si uchádzač môže súťažné podklady vyžiadať poštou, osobne na základe 
písomnej žiadosti, alebo písomne vyžiadať na e-mailovej adrese dsu@kapitula.sk.. Žiadosť 
musí obsahovať kompletné identifikačné údaje žiadateľa(názov, adresa sídla, adresa 
doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla, IČO, uvedený predmet žiadosti (čo sa 
žiada) meno referenta zodpovedného za žiadosť a jeho tel. číslo. Žiadosť musí byť napísaná 
v slovenskom, prípadne českom jazyku. Na žiadosti doručené inou formou alebo na inú 
adresu, alebo v inom jazyku ako i neúplné alebo nezrozumiteľné žiadosti sa nebude reagovať. 
Po doručení kompletnej žiadosti budú záujemcovi na adresu elektronickej pošty z ktorej bude 
doručená žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov zaslané súťažné podklady. Tie budú 
poskytnuté v elektronickej forme vo formáte „pdf“. Zároveň budú súťažné podklady zaslané 



poštou na doručenku. V prípade osobného prevzatia budú súťažné podklady odovzdané oproti 
podpisu písomnej forme, projektová dokumentácia s výkazom výmer  na CD.   

                                                                                                           
15. Lehota na predkladanie ponúk 

deň 21.6.2010 do 11.00 hod. 
16. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 3                                                                                       
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Český jazyk bude akceptovaný. 

17. Otváranie obálok s ponukami 
Je verejné a  môžu sa ho uchádzači zúčastniť, deň: 21.6.2010  1115 hod. 
Miesto otvárania obálok s ponukami  
Školský úrad, kancelária riaditeľa ŠÚ, Spišská kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia CENA. 

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                                
deň: 31.8.2011 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti za ktorých bola verejná súťaž zverejnená , alebo ak nastane niektorá z okolnosti 
uvedených v § 46 zákona 25/2006 Z.z. v platnom znení.                                                                                                          

 
 
 
V Spišskom Podhradí,  28.5.2010                                   
 
 
 
                                                                       ........………………………............................             
                                                                         Ing. Natšin Vladimír- oprávnená osoba na VO  

 
 
 
                                                                         .......................................................................... 
                                                                             Mons. Prof. ThDr. František Tondra   
                              spišsky diecézny biskup  
 
 


