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Výzva na predloženie ponuky. 
 
 
 

   
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. d 
písm. 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  

 
 

„Komunitné centrum sv. Jakuba - stavebné práce“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7 ods. d písm. 1 ZVO:  

Názov verejného obstarávate ľa: Rímskokatolícka cirkev, farnos ť Štvrtok na Ostrove  

 Sídlo:     Hlavná 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 Štatutárny zástupca:    Mgr. Robert Masicza 

 IČO:    340 726 24        

 DIČ:      2021961106       

  IČ DPH:      - 

 Tel.:          031/ 5693580        

 Fax:            - 

 E-mail:        stvrtok@ba.ecclesia.sk 

 Internetová stránka:   stvrtok.fara.sk 

 Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Číslo účtu.:                    SK78 0200 0000 0040 3399 2251 

2. Miesto predloženia/doru čenia ponuky:  

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove, Hlavná 2, Štvrtok na Ostrove 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

 Mgr. Robert Masicza 

4. Predmet obstarávania: Komunitné centrum sv. Jakuba, CPV kód 45000000-7 stavebné práce 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania:  

Zmluva o dielo 
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6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania): viď príloha č.1 Výkaz výmer  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  93 948,00 eur bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove, Hlavná 2, Štvrtok na Ostrove 

9. Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: I.Q - III.Q 2019 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky :  súčasťou výzvy - bez úhrady 

11. Financovanie predmetu zákazky: NFP z Opera čného programu Ľudské zdroje   

12. Lehota na predloženie ponuky: 18.01.2019 do 12:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena bez DPH na celý predmet zákazky 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: ( uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia 
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklad y a údaje :  

a. Identifika čné údaje uchádza ča: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

 - vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v prieskume, 
 podpísané  uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, požiadavky na 
 súčinnosť obstarávateľa 

 - vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom o 
 verejnom obstarávaní, 

 - vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 
 č.18/2018 Z.z., 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva ť tovar, poskytova ť službu resp. 
uskuto čňovať stavebné práce.    

  U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo   
  živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na   
  základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
   

16. Otváranie ponúk: 18.01.2019, o 17:00 hod, farnosť Štvrtok na Ostrove  

17. Postup pri otváraní ponúk: uchádzači na základe súhlasu komisie  

18. Lehota viazanosti ponúk : Ponukami zostávajú uchádzači viazaní do 28.02.2019 

19. Osoby ur čené pre styk so záujemcami a uchádza čmi: Mgr. Robert Masicza 
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 

uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ 
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  

- Návrh Zmluvy o dielo 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 
 

.......................................................  

Dátum, podpis, pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


