
 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 
FARNOSŤ SV. ANTONA PUSTOVNÍKA, SPIŠSKÁ BELÁ 
Hviezdoslavova 373/27, 059 01 Spišská Belá 
Tel. č.: 052/458 13 86, 0902 591 534 email: fspbela@gmail.com 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

 

V zmysle 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 „Obnova fasády rímskokatolíckeho kostola sv. 

Antona Pustovníka v Spišskej Belej“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá 

Hviezdoslavova 27 

059 01 Spišská Belá 

IČO: 31999824 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www. 
https://rkfarnost.spisskabela.sk/ 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky e-mailom, osobne, 
kuriérom, poštou (viď bod 12) 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Eva Ďurišová, 
farskyurad.vo.fasada@gmail.com, tel.: 0905 925 443 

4. Predmet obstarávania: „Obnova fasády rímskokatolíckeho kostola sv. 
Antona Pustovníka v Spišskej Belej“ 

5. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou  

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zadanie 
objednávky v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Jedná sa o obnovu fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka 
v Spišskej Belej  v zmysle priloženého výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1.  
  

8. CPV kód:  
45212361 Stavebné práce na kostoloch 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky:  66 167,41  EUR bez DPH 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Mesto Spišská Belá, rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka 
Termín dodania: do 31. 10.  2020 
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11. Platobné podmienky: Lehota splatnosti faktúry  je 30 dní od doručenia 
faktúry objednávateľovi formou bezhotovostného styku po prevzatí 
a odovzdaní tovaru a služby.  

12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet obstarávania bude financovaný 
z finančných prostriedkov poskytnutých  z Prešovského samosprávaneho 
kraja, z dotácie pre rok 2020 v rámci „Výzvy pre región“ a z rozpočtu 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok, 
ani zálohovú platbu.  

13. Lehota na predloženie ponuky: 10. 08. 2020 do 10:00 hod. 

14. Spôsob predloženia ponuky:  

a) e-mailom na emailovú adresu: farskyurad.vo.fasada@gmail.com 

b) poštou na adresu uvedenú v bode 1  v zalepenej obálke označenej heslom 
„Obnova fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka 
v Spišskej Belej – neotvárať!“ 

c) osobne alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 1  v zalepenej obálke 
označenej heslom Obnova fasády rímskokatolíckeho kostola sv. Antona 
Pustovníka v Spišskej Belej – neotvárať!“ -    (kontaktná osoba ICLic. 
Norbert Jakub Grich O.pream, farár) 

               
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk: najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná cena 
 
Všetky cenové ponuky, ktoré splnia podmienky účasti, budú hodnotené na 

základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, aplikáciou ktorého sa určí poradie 

uchádzačov. Výsledné poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky 

navrhnutých celkových cien vyjadrených v EUR s DPH, resp. konečných cien 

vyjadrených v EUR u neplatiteľov DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 

navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu s 

DPH , resp. najnižšiu konečnú cenu za celý predmet zákazky v prípade 

neplatiteľa DPH a splnil podmienky účasti stanovené v tejto výzve. Po 

vyhodnotení bude všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku 

verejného obstarávania. 

 
- Pokyny na zostavenie ponuky: jedno vyhotovenie, slovenský jazyk . 

Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v 

českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

 

- verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. 

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.  

- verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak 

súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto 

variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia 

- ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky 
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- ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie 

celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude 

akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu 

chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností 

- navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a 

jeho vykonávacích noriem 

- uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 

ponuku. 

- ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje 
vyplnením cenovej ponuky (príloha č. 2):  

a. Identifikačné údaje uchádzača v zmysle vyplnenia prílohy č.2 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
v zmysle vyplnenia prílohy č.2 

c. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  

Splnenie podmienky uchádzača overí verejný obstarávateľ 
v príslušných registroch. 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej 
hodnote zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami  a platnou 
legislatívou. 

d. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného 
vyhlásenia (príloha č. 3 Výzvy). 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej 
hodnote zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami  a platnou 
legislatívou. 

e. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nedopustil sa v 
predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
preukázať.  

- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného 

vyhlásenia (príloha č. 3 Výzvy) 



 

 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej 
hodnote zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami  a platnou 
legislatívou. 

 

16. Ohliadka miesta plnenia zákazky: Ohliadka miesta plnenia zákazky nie je 
nutná. 

17. Otváranie ponúk: 10.08.2020 o 15:00 hod. 

18. Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi: email: 

farskyurad.vo.fasada@gmail.com 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a 

poskytovanie vysvetlení bude uskutočňované výhradne písomne 

prostredníctvom e-mailu. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia 

údajov uvedených v tejto výzve, v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa 

bodu 11 tejto výzvy, môže záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich 

vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy, najneskôr v 

deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 12:00 

hod. 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky náklady a výdavky 
spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 29. 07. 2020 

21. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 
29.07.2020 

 

 

 
V Spišskej Belej, dňa 29.07.2020 
 

 
 

ICLic. Norbert Jakub Grich O.pream          
                                                                                                     farár 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Formulár cenovej ponuky 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 
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