
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

 

I.  

IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU PODĽA § 7 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Názov organizácie:  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  
Sídlo organizácie:   Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie  
Štatutárny zástupca:  Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup  
Kontaktná osoba:   PaedDr. Ján Dravecký, PhD.  
IČO:    00179124 
Tel.:    053/4194176 
Fax:    053/4502208 
E-mail:    dsu@kapitula.sk  
Internetová stránka:  http://dsu.kapitula.sk/informacie.htm  
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Ing. Dagmar Šoková, Trnavská 70, 821 02 Bratislava  
Mobil: + 421 902974 410  
e-mailová adresa: dagmarsokova@gamail.com  
 
Subjekt podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 
 

II.  
PREDMET OBSTARÁVANIA: 

 
2.1. NÁZOV ZÁKAZKY:  

Prístavba, nadstavba, modernizácia a st. úpravy na obv. plášti ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Sp. Novej 
Vsi  
 

2.2. DRUH ZÁKAZKY:  
Stavebné práce  

2.3. MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Sp. Novej Vsi  

2.4. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre 
prístavbu, nadstavbu, modernizáciu a st. úpravy na obv. plášti ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Sp. Novej 
Vsi.  
Poradie prác a bližšiu špecifikáciu prác zahŕňa projektová dokumentácia.  

2.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 

45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl  
 
2.6. Možnosť predloženia ponuky: Ponuka musí byť predložená na celý predmet obstarávania.  

 
2.7. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.  

 
2.8. Obhliadka miesta plnenia zmluvy: Subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní umožňuje 

vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác tak, aby si uchádzači sami overili a získali 
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou 
miesta realizácie prác idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie 
obhliadky miesta poskytnutia plnenia si môžu dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou 
podľa bodu 1.1. 



2.9. Predpokladaná cena zákazky bez DPH:  736 234,15 € 
 

2.10.  Trvanie zmluvy:  12 mesiacov  
 

 
III.  

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

3.1. POŽADOVANÉ ZÁBEZPEKY:   Subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje 
zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou.  
 

3.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný zo 
štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Minimálna lehota splatnosti faktúr 
bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
3.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:  

Ak bude skupina dodávateľov úspešným uchádzačom, musí vytvoriť právny vzťah z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy.  

 
3.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:  

Poistenie proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu stavebného diela, ktoré bude 
objednávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím  zmluvy. Uchádzač v zmluvných 
podmienkach uvedie, že: „strpí výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a subjektom podľa § 7 zákona o verejnom 
obstarávaní /konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú 
súčinnosť“.  
 

IV.  
PODMIENKY ÚČASTI 

 
4.1. Osobné postavenie uchádzačov:  
Na vyhodnotenie splnenie podmienok účasti je nevyhnutné predložiť aktálny doklad podľa § 26 ods. (1) 
pís. f), ods. (2) pís. e) resp. ods. (3,4) zákona č. 25/2006 Z. z.  
 
4.2. Technická a odborná spôsobilosť:  
V § 28 ods. 1 písm. b) uchádzač predloží zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 
päť rokov (2006,2007,2008,2009,2010) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných 
prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa 
obchodných podmienok, ak odberateľom bol subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní podľa 
tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdení tento subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak 
odberateľom bola iná osoba ako subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,  
 
Uchádzač predloží minimálne 1 potvrdenie s rovnakým, alebo podobným predmetom zákazky, každé vo 
finančnej hodnote min. 250 000 EUR s DPH.  
 
4.3.  Ďalšie podmienky účasti uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch.  
 
4.4.  Ďalšie informácie:  

Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení, alebo 
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka 
nebude ďalej hodnotený.  
 

V.  
UZAVRETIE ZMLUVY: 

Výsledkom postupu zadávania podprahovej zákazky pri obstaraní prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) bude uzavretie Zmluvy o dielo s tým uchádzačom, ktorý predloží 



najvýhodnejšiu ponuku, t. j. s úspešným uchádzačom. Zmluva o dielo bude uzatvorená podľa § 536 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v lehote viazanosti ponúk, 

t.j. do 31.12.2011. 
 

VI.  
SPÔSOB A LEHOTA NA POSKYTNUTIE A VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

  
6.1. Poskytovanie súťažných podkladov:  

O poskytnutie súťažných podkladov požiada záujemca písomne (v slovenskom jazyku) na adresu 
uvedenú v článku I. (Ing. Dagmar Šoková, Trnavská 70, 821 02 Bratislava)  
V žiadosti musí byť uvedený spôsob prevzatia súťažných podkladov – poštou (s uvedením adresy, na 
ktorú majú byť súťažné podklady zaslané) alebo osobne (osobné prevzatie v pracovných dňoch od 9.00 
do 12.00 hod.), pričom termín doporučujeme vopred dohodnúť telefonicky u kontaktnej osoby uvedenej 
v bode 1.1. 
 
6.2. Úhrada za súťažné podklady: Subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní nepožaduje 

úhradu za súťažné podklady.  
 
6.3. Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov:  

Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 
a podmienok uvedených v súťažných podkladoch k podprahovej zákazke sa považuje žiadosť 
doručená subjektu podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v písomnej forme najneskôr šesť 
pracovných dní.  
 

VII.  
SPÔSOB A LEHOTA A PREDLOŽENIE PONUKY A OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 

 
7.1.  Spôsob predloženia ponuky a označenie ponuky: je uvedené v súťažných podkladoch  
7.2. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 05.05.2011 DO 12.00 HOD., ŠKOLSKÝ ÚRAD  

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  
Spišská Kapitula č. 13 
053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE  

7.3.  Otváranie obálok s ponukami:  05.05. 2011 o 13.00 hod., ŠKOLSKÝ ÚRAD, Rímskokatolícka  
cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 13, 053 
04 SPIŠSKÉ PODHRADIE – zasadačka  
 

VIII.  
ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 
8.1. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH.  
 

8.2.  Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ: Áno Regionálny operačný 
program, Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania; Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. 
 

8.3.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2011   
 

8.4.  Ďalšie informácie subjektu podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní:  
1. Subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu o dielo 

s úspešným uchádzačom až po overení procesu obstarávania a návrhu zmluvy o odsúhlasení tohto 
procesu a zmluvy riadiacim orgánom.  

2. Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači /záujemcovia v plnej výške bez 
akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi.  

3. Zmluva s úspešným uchádzačom je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv.  
 
 

Mons. Prof. ThDr. František Tondra  
 


