
 

 RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE 
 Spišská Kapitula 9, 053 04  Spišské Podhradie 
 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky  

 
„Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou 

Rudolfa Dilonga v Trstenej“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO  
 
Názov obstarávateľa: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
Sídlo:    Spišská Kapitula 9, 053 04  Spišské Podhradie 
Štatutárny zástupca:   ThDr. Štefan Sečka, PhD. 
IČO:         00179124 
DIČ:           2021235689 
IČ DPH:     SK2021235689 
Tel.:           +421534194176 
E-mail:       dsu@kapitula.sk  
Internetová stránka: http://www.kapitula.sk/dsu/  
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN:   SK21 0900 0000 0051 3504 4601 
                 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01  Trstená 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Tomáš Kubica, email: tomaskubica@orava.sk, tel.: +421903643918 

4. Predmet obstarávania: 

Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa 
Dilonga v Trstenej 

a) stavebné práce - realizácia stavebných úprav interiérových priestorov v budove materskej školy 
na ulici Hviezdoslavovej 6 (súp. č. 824) a v budove materskej školy na Námestí M. R. Štefánika 
27 (súp. č. 438) v Trstenej v rozsahu spracovaného výkazu výmer (položky č. 1 až 108) a 
technickej dokumentácie, 

b) stavebné práce - areál materskej školy na pozemku parc. reg. C KN č. 557/1 v k. ú. Trstená (bez 
dodávky prvkov mobiliáru detského ihriska) v rozsahu spracovaného výkazu výmer (položky č. 
109 až 133) a technickej dokumentácie. 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. Návrh zmluvy o dielo je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 2 (projektová dokumentácia) a č. 3 (hárok 
„Položkový rozpočet“ (výkaz výmer)). 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

139 982,18 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
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Rímskokatolícka cirkev   Základná škola s materskou školou 
Biskupstvo Spišské Podhradie  Rudolfa Dilonga Trstená 

a) pre časť uvedenú v bode 4 písm. a) je miestom plnenia budova materskej školy na ulici 
Hviezdoslavovej 6 (súp. č. 824) a budova materskej školy na Námestí M. R. Štefánika 27 (súp. 
č. 438) v Trstenej. Termín plnenia je najneskôr do 2.9.2018 (bod 3.4.1 návrhu zmluvy o dielo), 

b) pre časť uvedenú v bode 4 písm. b) je miestom plnenia areál materskej školy na pozemku parc. 
reg. C KN č. 557/1 v k. ú. Trstená. Termín plnenia je najneskôr do 31.8.2019 (bod 3.4.2 návrhu 
zmluvy o dielo). 
 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
 
a) pre časť uvedenú v bode 4 písm. a) je termín odovzdania diela najneskôr do 2.9.2018 (bod 3.4.1 

návrhu zmluvy o dielo), 
b) pre časť uvedenú v bode 4 písm. b) je termín odovzdania diela najneskôr do 31.8.2019 (bod 

3.4.2 návrhu zmluvy o dielo). 
 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  
 
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy ako jej prílohy č. 1 (návrh zmluvy o dielo), č. 2 (projektová 
dokumentácia) a č. 3 (oceňovacie podklady). 
 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
 
Integrovaný regionálny operačný program  
 

12. Lehota na predloženie ponuky:  
 
6.7.2018 o 8.00 hod., rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na mieste pre jej predloženie (nie 
jej odovzdanie na poštovú prepravu), resp. prijatie elektronickou poštou 
 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
 
a) poštou na adresu Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 

028 01  Trstená alebo 
b) osobne na adresu Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 

028 01  Trstená po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou pre prevzatie ponuky 
uvedenou v bode 3 tejto výzvy alebo 

c) emailom na adresu tomaskubica@orava.sk.  
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
 
Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena vrátane DPH.  
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Uchádzač vypracuje ponuku v nasledovnom rozsahu: 

a) Identifikačné údaje uchádzača – uchádzač predloží vyplnený hárok „Identifikačné údaje 
uchádzača“ uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy (uchádzač vypĺňa iba bunky bielej farby), 

b) Návrh kritérií na plnenie – uchádzač predloží vyplnený hárok „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený 
v prílohe č. 3 tejto výzvy (hárok sa vyplní automaticky podľa údajov uvedených v hárku 
„Položkový rozpočet“ – uchádzač iba skontroluje uvedené údaje), 

c) Položkový rozpočet – uchádzač predloží vyplnený hárok „položkový rozpočet“ uvedený v prílohe 
č. 3 tejto výzvy (uchádzač vypĺňa iba bunky bielej farby, pričom uvádza jednotkovú cenu položky 
bez DPH s presnosťou na dve desatinné miesta; ak uchádzač nie je platiteľom DPH, v bunke 
F140 zadá hodnotu „0“, platiteľ DPH bunku neupravuje, DPH sa vypočíta automaticky – 

uchádzač následne skontroluje automaticky vyplnené údaje).  

Uchádzač v prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne na miesto podľa bodu 2 vytlačí všetky 
hárky uvedené v prílohe č. 3, podpíše a príp. opečiatkuje. 

Uchádzač v prípade doručenia ponuky elektronicky odošle vyplnenú prílohu č. 3 tejto výzvy podľa 
pokynov uvedených pod písm. a) až c) a v poznámkach pri jednotlivých bunkách. 
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Rímskokatolícka cirkev   Základná škola s materskou školou 
Biskupstvo Spišské Podhradie  Rudolfa Dilonga Trstená 

16. Otváranie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 6.7.2018 o 9:00 hod. 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk bude na mieste predkladania ponúk podľa bodu 2 v čase podľa bodu 16. 
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

18. Lehota viazanosti ponúk:  

Lehota viazanosti ponúk je do 13.7.2018.  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

a) PhDr. Mgr. Eva Ragalová, email: riaditel@zsdilong.sk, tel.: +421911246284 

b) Tomáš Kubica, email: tomaskubica@orava.sk, tel.: +421903643918 

20. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

Obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta realizácie pod dohode s osobou 
uvedenou v bode 19 pod. písm. a). 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym s uchádzačov, ak cena za dielo 
bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky.  

V prípade, ak obstarávateľovi nebude v lehote podľa bodu 12 predložená žiadna ponuka, je 
oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých dodávateľov, s ktorými bude rokovať 
o zadaní zákazky. 

 
 
V Trstenej dňa 27.6.2018 
 
 
 
 

ThDr. Štefan Sečka, PhD. 

 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – návrh Zmluvy o dielo (dokument Word) 
Príloha č. 2 – projektová dokumentácia - časti 2.1 až 2.2.5 (súbor PDF) 
Príloha č. 3 – podklady pre prípravu ponuky (hárok Microsoft Excel) 
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