Výzva
na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č.343//22015 Z.. z.. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon v platnom znení“)
1. Verejný obstarávateľ:
Rímskokatolícka Cirkev. Farnosť Kláštor pod Znievom
Poštová adresa: A. Moyzesa 73
Mesto: Kláštor pod Znievom
PSČ: 03843
IČO: 31939031
Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Hýrošš, farár
tel.. č.. +421 908488556
e. mail: klastorpodznievom@fara.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (UURL):
http://www.obecklastor.sk/farske-oznamy.phtml?id3=34492
2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Rekonštrukcia strechy barokovej kalvárie s Kostolom sv. Kríža
3. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
4. Hlavné miesto dodania tovaru /poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
Baroková Kalvária s Kostolom sv. Kríža v Kláštore pod Znievom
5. Výsledok verejného obstarávania
Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods.. 2 Obchodného zákonníka č.5513//11991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Objednávka je platná jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom schválenia
procesu verejného obstarávania Odborom kontroly verejného obstarávania Úradu vlády SR.
6. Stručný opis zákazky
Zákazka predstavuje komplexnú rekonštrukciu strechy nad loďou Kostola sv. Kríža na Kalvárii v
Kláštore pod Znievom na základe výkazu výmer (príloha č. 1 tejto výzvy). Práce pozostávajú z
opravy krovu, výmeny latovania, komplexnej výmeny strešnej krytiny a jej náteru, osadenie
dažďových zvodov a žľabov, vrátane dodania dreva na opravu krovu, klampiarskych materiálov a
náterov. Presný popis prác je určený v Rozhodnutí KPÚ Žilina č. KPUZA-2014/4613- 2/14968/
DUN zo dňa 10.03. 2014
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov.
45422000-1 Tesárske montážne práce.
45261200-6 Pokrývačské práce a nátery striech.
44115210-4 Klampiarske materiály.
44810000-1 Náterové farby.
03419000-0 Stavebné drevo/rezivo.

7. Hlavný predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy barokovej kalvárie s Kostolom sv. Kríža, č.
ÚZPF 563/1 v rozsahu: komplexná rekonštrukcia nad loďou kostola
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

12 000 Eur
9. Trvanie zmluvy v mesiacoch : 11 - 12/ 2017
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie/štátneho rozpočtu.
11. Podmienky účasti
11.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1
písm. e) zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení
uskutočňovať klampiarske a tesárske práce. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý
predloží ponuku.
Uchádzač na preukázanie osobného postavenia predloží verejnému obstarávateľovi sken originálu
alebo úradne overenej kópie výpisu z Obchodného registra príslušného súdu alebo živnostenského
oprávnenia, príp. výučného listu.
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej
hodnote zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy spolu s cenovou ponukou do 6. 11. 2017
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
Dátum a čas: 6. 11. 2017 o 24:00 hod
14. Spôsob predloženia cenovej ponuky:
email: klastorpodznievom@fara.sk s označením Kalvária - cenová ponuka
15. Obsah ponuky
15.1 Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
• Výkaz výmer - podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
vrátane identifikačných údajov.
• Skeny originálu alebo úradne overenej kópie výpisu z Obchodného registra príslušného súdu
alebo živnostenského oprávnenia príp. výučného listu pre profesie klampiar a tesár
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk - slovenský jazyk.

17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 29. 10. 2017
18. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 29. 10. 2017
19. Informácia o vyhodnotení ponúk: verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne
zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

Prípadné nejasnosti resp. osobnú obhliadku je možné konzultovať a dohodnúť s Mgr. Štefanom
Hýroššom, email: klastorpodznievom@fara.sk, tel. +421 908488556

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Výkaz výmer vo formáte excel a pdf

