
        RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE 
                 SPIŠSKÁ KAPITULA 9, 053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE                    
 
                                        VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 
                                          do súťaže na výber zhotoviteľa stavby                                                         
                            „Rekonštrukcia základnej školy Smrekova 38, Smižany“            
                                                          v obci Smižany  
         formou podprahovej zákazky na stavebné práce – v zmysle zákona č. 25/2006Z.z. 
                               o verejnom obstarávaní v znení jeho zmien a doplnkov. 
 
 
1.  Identifikácia osoby /organizácie/ povinnej používať postupy zadávania zákaziek podľa  
§ 7, odst.1, pís.b, bod 1, Zák.č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov /ďalej len obstarávateľ/ 
1.1.Názov organizácie :     Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
1.2.Sídlo organizácie   :     Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 
1.3.Štatutárny zástupca:    Mons. Prof.ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup 
1.4.Kontaktná osoba   :     PaedDr. Ján Dravecký, PhD. 
1.5.Tel. :                           053/4194176                                                     
1.6.E-mail :                       dsu@kapitula.sk 

 
2.   Adresa , na ktorej je možné získať ďalšie informácie a súťažné podklady 
2.1.Michal Čuchran, Odorínska cesta 8, 053 21 Markušovce /splnomocnený zástupca obstarávateľa na 
realizáciu VO/ 
2.2.Pri osobnom prevzatí súťažných podkladov termín ich prevzatia dohodnite na tel. čísle 0903 493 857 
 
3.   Predmet obstarávania a opis predmetu obstarávania: 
3.1.Kód Klasifikácie produkcie: 45214200-5. 
3.2.Stavba sa nachádza v obci Smižany. Jedná sa o rekonštrukciu fasády objektu Cirkevnej Základnej 
školy Povýšenia sv. Kríža v obci Smižany vrátane výmeny okien, výmeny podláh,  interiérových 
a vchodových dverí ako aj výmeny radiátorových telies. Stavba nie je členená na stavebné súbory 
a prevádzkové objekty  
Podrobný opis stavby je uvedený v súťažných podkladoch. 
 
4.   Predpokladaná cena: 
4.1.Predpokladaná cena predmetu obstarávania: 489 016,12 EUR bez DPH 
  
5.   Miesto a termín poskytnutia prác 
5.1. Miesto prác: Obec Smižany 
5.2. NUTS kód SK 031 
5.3. Lehota výstavby: 6 mesiacov od odovzdania staveniska 
                               
 
6.   Predloženie ponuky 
6.1.Termín na prevzatie súťažných podkladov: 28.07.2010 
6.2.Záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. 
6.3.Záujemca predkladá ponuku v uzavretom obale. Obal musí byť označený nasledovne: 
                      - adresou splnomocneného zástupcu obstarávateľa uvedenou v bode 2 
                      - adresou záujemcu 
                      - označením: súťaž – neotvárať 
                       -označením: heslo súťaže: „Rekonštrukcia základnej školy Smreková 38,    
                                                                   Smižany“        
                              
6.4.Pri osobnom doručení ponuky záujemcom na adresu splnomocneného zástupcu obstarávateľa sa 
záujemcovi vydá potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 
6.5.V prípade, že záujemca predloží ponuku prostredníctvom pošty, za termín doručenia sa považuje 
dátum prevzatia zásielky obstarávateľom. 
 



 
 
7. Miesto a termín predkladania ponúk 
7.1.Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Michal Čuchran, Odorínska cesta 8, 053 21 
Markušovce. 
7.2.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 20.08.2010 o 12,00 hod. 
 
8. Platnosť ponuky 
8.1.Ponuka zostáva v platnosti počas lehoty viazanosti ponúk do 31.05.2011 
 
9. Podmienky účasti v súťaži 
9.1.Súťaže sa môže zúčastniť iba ten záujemca, ktorý obdržal súťažné podklady, alebo si ich vyžiadal 
alebo osobne prevzal na adrese uvedenej v bode 2. Ďalej musí záujemca splniť tieto podmienky: 
Splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa par.26: 
-výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, jeho 
originál alebo úradne osvedčená kópia, ktorý ho oprávňuje na realizáciu prác, ktoré sú predmetom 
obstarávania. 
Splnenie podmienok finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa par. 27 
-predloženie výkazov ziskov a strát, resp. výkazov o príjmoch a výdavkov za roky 2007,2008 a 2009 
potvrdené miestne príslušným daňovým úradom alebo audítorom, originál alebo úradne osvedčená kópia 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Splnenie podmienky, že záujemca dosiahol v rokoch 2007 až 2009 obrat spolu /v prípade fyzickej osoby 
príjmy/ vo výške minimálne 2 900 000,00 EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene 
prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR platného v NBS k 31.12. príslušného roku. 
Splnenie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača podľa par. 28 
-zoznam stavieb za posledných 5 rokov /2005-2009/ z prác rovnakých alebo podobných predmetu 
obstarávania doložený referenčnými listami, ich originálmi alebo úradne osvedčených kópií: 
1. minimálne 3 stavby – každá s rozpočtovým nákladom minimálne 450 000,00 EUR bez DPH. 
2.dalšie stavby s rozpočtovým nákladom minimálne 100 000,00 EUR bez DPH. 
 Minimálny obsah referenčného listu: 
- objednávateľ: názov, sídlo, kontaktná osoba, telefón 
- zhotoviteľ: názov, sídlo, kontaktná osoba, telefón 
- termín realizácie stavby 
- celková hodnota stavby bez DPH 
- vyjadrenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní prác 
 
Ďalšie doklady: 
- Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť osoby za plnenie zmluvy – fotokópia osvedčenia o vykonaní 
odbornej skúšky na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992Zb o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000Z.z alebo jeho 
ekvivalent, podpísaný a opečiatkovaný príslušnou osobou. 
-čestné vyhlásenie, že má k dispozícií strojné a technické vybavenie potrebné na riadne plnenie zmluvy. 
 
Zabezpečenie kvality podľa par. 29 
Certifikát systému riadenia kvality podľa STN EN ISO: 9001 alebo ich ekvivalent- overená fotokópia. 
 
10. Otváranie obálok s ponukami 
10.1 Otváranie obálok s ponukami ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 24.08.2010 o 11,00 hod 
v budove Cirkevnej Základnej školy povýšenia sv. Kríža, Smreková ulica 38, Smižany 
10.2.Na otváraní obálok sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi splnomocnené 
osoby. 
10.3.Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti v súťaži 
v zmysle tejto výzvy na predkladanie ponúk a ostatné náležitosti, ktoré sú uvedené v súťažných 
podkladoch. 
 
 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk 
11.1.Kritériami výberu najvýhodnejšej ponuky sú: 
       - najnižšia cena bez DPH 



11.2.Komísia za úspešného uchádzača určí toho, kto splní podmienky účasti v tejto súťaži podľa bodu 9, 
ostatné ustanovenia súťažných podkladov a ponúkne najnižšiu cenu. 
 
 
12. Ostatné informácie 
12.2.Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola predmetná 
súťaž vyhlásená. 
12.4.Pre predmetnú súťaž platia v plnom rozsahu ustanovenia zákona č.25/2006Z.z. o verejnom 
obstarávaní vzťahujúce sa na podprahové zákazky. 
12.5. Záujemca, ktorý sa s touto výzvou oboznámi prostredníctvom web stránky obstarávateľa, je 
povinný vyžiadať si súťažné podklady na adrese splnomocneného zástupcu obstarávateľa, ktorá je 
uvedená v bode 2 tejto výzvy.   
12.6.Výzvu do súťaže vypracoval Čuchran Michal, odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, reg. 
č. K0012-012-2001   
 
 
 
 
 
 
 
V Markušovciach 21.07.2010                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Michal Čuchran 
                                                                               splnomocnený zástupca obstarávateľa 
                                                                                                na realizáciu VO               
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 


