
 
 
 
 

Výzva – podprahová zákazka 
  

1. 
 

Identifikácia obstarávateľa:                  
Obstarávate ľ - osoba pod ľa § 7 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie   
Spišská Kapitula 9  
053 04  Spišské Podhradie  
štatutárny zástupca: Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny 
biskup  
IČO: 00179124 
DIČ: 2021235689 
  
Kontaktná osoba : 
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  
riadite ľ školského úradu  
0948 495459 
0534194176 

 
  2.   Typ zmluvy:           Zmluva o  dielo  

Číselný znak CPV: 45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl 
                            45310000-3  Elektroinšt alačné práce  
                            45112720-8  Terénne úpr avy športových plôch  
                            45342000-6  Montáž oplo tenia  
Opis prác:             Rekonštrukcia Základnej školy Sihelné  
Predpokladaná cena: 359 694,- € bez DPH 

 
 

3. 
 

Miesto dodania prác: Sihelné 
 
 

4. Predloženie ponuky na časť alebo na celý predmet obstarania: obstarávate ľ vyžaduje 
predloženie ponuky na celý predmet obstarávania  

 
 

5. Variantné riešenie: 
- neumož ňuje sa 

 
 

6. Lehoty na uskutočnenie dodávok prác alebo trvanie zmluvy: rok 2011 - 2012  
bude upresnené v Zmluve o dielo  

 
 

7. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov:    
Adresa: adresa obstarávate ľa uvedená v bode 1   
Spôsob prevzatia súťažných podkladov: zaslanie poštovou zásielkou do 4 dní od 
požiadania alebo osobné prevzatie sú časne s touto výzvou  

 
 

8. Úhrada za súťažné podklady:  
- nevyžaduje sa  

 
 



 
 
 
 

9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 15. 4. 2011 do 11.00 hod.  

 
 

10. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:   
- adresa obstarávate ľa uvedená v bode 1  

 
 

11. Otváranie ponúk:  
Dátum: 15. 4. 2011 o 14.00 

Miesto otvárania ponúk:  
Obec (mesto): Spišské Podhradie                  PSČ: 053 04 
Ulica:  Spišská Kapitula                                 Číslo: 13 
Miestnosť: zasadačka - kancelária riadite ľa školského úradu   

 
12. Podmienky financovania prác: obstarávate ľ neposkytne preddavok na 

plnenie, spôsob úhrady  – na základe čiastkovej fakturácie  za 
preukázate ľne vykonané práce.  

 
 

13. Podmienky účasti uchádzačov:  
Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona 25/2006 Z.z. o verejn om obstarávaní – 
doklad o oprávnení vykonáva ť práce v predmete obstarávania  

 
 

14. Lehota viazanosti ponúk: 31. 10. 2011 
 
 

15. Zábezpeka:   
- nepožaduje sa  

 
 

16. 
 
 

Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov  (uchádzačov) alebo 
typ zmluvy,  ktorú majú podnikatelia  vo  vzájomnom  vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na 
uzavretie zmluvy:  
- nevyžaduje sa  

 
 

17. 
 

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:  
- splnenie podmienok uvedených v bode 13 
Kritériá na hodnotenie ponúk: 
ponúknutá cena v EURO s DPH  

 

Dátum: 30. 3. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


