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RÍMSKOKA TOLÍCKA CIRKEV
BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE
Spišská Kapitula 9 Tel.: +421-53/4541136
05304 Spišské Podhradie Fax.: +421-53/4502208
SLOVAKIA

Výzva
na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na uskutocnenie

stavebných prác

Zadávanie podprahovej zákazky na uskutocnenie prác podla), § 7 v nadväznosti na § 99 a nasl.

zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (dalej len zákon o verejnom obstarávaní

1. Predmet obstarávania:

"Zatepienie, výmena okien a dverí objektu Základnej školy s materskou školou
sv. Kríža, Kežmarok"

2. Identifikácia verejného obstarávatel'a:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
ICO: 00179124

Tel: 053/4541136

Fax: 053/4502208

Kontaktná osoba: PaedDr. Ján Dravecký, PhD.

3. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorých výsledkom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb

v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, kde je potrebné celoobvodovo zateplit predmetný

objekt, vymenit staré zvetralé okná za plastové eurookná a tiež vchodové dvere.

4. Rozsah predmetu obstarávania

Stavba pozostáva z týchto objektov:
SO - 01 Pavilón O

SO - 02 Pavilón A,B,C,E,F

Stavebné úpravy sú definované v projektovej dokumentácii, ktorá je súcastou sútažných podkladov.



5. Predpokladaná hodnota:
617651,84 EUR bez DPH

6. Variantne riešenia

Verejný obstarávatel' neumožnuje predloženie variantného riešenia

7. Lehota plnenia predmetu obstarávania

Lehota na splnenie celého predmetu obstarávania je 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

8. Miesto a spôsob poskytovania sútažných podkladov

8.1 Verejný obstarávatel' poskytne sútažné podklady každému záujemcovi, ktorý dorucí verejnému

obstarávatel'ovi písomnú žiadost o ich poskytnutie:

najneskôr do 07.09.2010 do 15,00 hod.

8.2 Písomnú žiadost o poskytnutie sútažných podkladov môže záujemca dorucit osobne, alebo poštou na

adresu verejného obstarávatel'a uvedenú v bode 2.

8.3 Na žiadost o poskytnutie sútažných podkladov po uplynutí lehoty urcenej na jej podanie sa nebude

prihliadat a sútažné podklady sa záujemcovi neposkytnú.
8.4 Osobné prevzatie sútažných podkladov pri splnení dorucenia žiadosti podl'a bodu 8.1 a 8.2 je možné

v pracovných dnoch od 8,00 do 14,00, na adrese uvedenej v bode 2.

8.5 Verejný obstarávatel' vedie evidenciu o poskytnutí sútažných podkladoch.

9. Vysvetl'ovanie sútažných podkladov

9.1 Verejný obstarávatel' poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve a v sútažných podkladoch na

základe písomnej žiadosti o vysvetlenie dorucenej verejnému obstarávatel'ovi do troch pracovných dní

od dorucenia žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom. Záujemca môže požiadat

o vysvetlenie najneskôr šest pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Presný

dátum bude uvedený v sútažných podkladoch.

10. Podmienky úcasti

10.1 Verejný obstarávatel' podl'a § 99 ods. 1 písm. b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok úcasti
nasledovné:

10.1.1 Podl'a § 26 ods. 1 písm. D zákona o verejnom obstarávaní, splnenie podmienky úcasti

týkajúcej sa:
osobného postavenia

a) Uchádzac je oprávnený uskutocnovat prácu, ktorá je predmetom obstarávania

Preukázanie splnenie podmienky úcasti:

Uchádzac preukáže splnenie podmienky úcasti uvedenej v bode 10.1.1 a), predložením

originálu, alebo úradne overenej fotokópie dokladu o oprávnení podnikat alebo dokladom

o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.

Uchádzac môže nahradit požadovaný doklad predložením originálu, alebo overenej fotokópie

dokladu o zapísaní do zoznamu podnikatel'ov, všetko podl'a § 128 ods. 1. zákona o verejnom
obstarávaní.



11. Vyhodnotenie splnenia podmienok úcasti

Splnenie podmienok úcasti bude posudzované v súlade s oznámením o vyhlásení podprahovej zákazky
a v súlade so sútažnými podkladmi a z verejného obstarávania bude vylúcený uchádzac, ktorý:

- nepreukázal splnenie podmienok úcasti podl'a bodu 10 tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- nepredložil požadované doklady alebo informácie,

- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet obstarávania, t. j. cena s DPH
v EUR.

13. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovat:

a) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok úcasti podl'a bodu 10 tejto výzvy,

b) vyhlásenie uchádzaca, že súhlasí s podmienkami a požiadavkami uvedenými v sútažných
podkladoch,

c) návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk,
d) návrh zmluvy.

14. Predkladanie ponúk

13.1 Lehota na predkladanie ponúk: najneskôrdo 27.09.2010 do 12,00 hod.

13.2 Ponuky sa majú dorucit na adresu uvedenú v bode 2. poštou alebo osobne.

15. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je do 31. 12. 2011

Spišské Podhradie 26.08 .2010

/
Pa~d~D~.Ján D;a~e~k~hD.

splnomocnená osob


