
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa, Osturňa 154, 059 79 
Osturňa 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
zákazky s nízkou hodnotu  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z,z, o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa 
Sídlo: Osturňa 154, 059 79 Osturňa   
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Demjanovič 
IČO: 31951929 
telefón:  +421 52 4894126, + 421 911 253 027 
e-mail: mirosslav1111@gmail.com 
webové sídlo: nemáme 

 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
http://www.obec-osturna.sk/?obec_osturna/farsky_urad_-
_greckokatolicka_cirkev%2C_farnost_osturna 
 
3. Názov predmetu zákazky: 
Zateplenie farskej budovy a výmena vstupných dverí 
 
4. Stručný opis a minimálne technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je zateplenie farskej budovy s výmenou predných vstupných dverí na 
farskej budove /dodávka a osadenie zatepľovacieho systému, vonkajšej omietky stien, 
príslušenstva, montáž a demontáž lešenia, oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, 
demontáž pôvodných vchodových dverí, dodávka a montáž nových vchodových dverí, 
demontáž a montáž striešky nad dverami/.   
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky Eur bez DPH: 
11 995,81  
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 
Vyplnená príloha č. 1 výzvy – Návrh na plnenie kritérií s potvrdením oprávnenej osoby 
uchádzača.  
Vyplnená príloha č. 2  výzvy – výkaz výmer. 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorého predložená konečná cena za celý predmet zákazky bude 
najnižšia z predložených ponúk. 
 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
Do 31. augusta 2020 
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8. Podmienky účasti: 
8.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 
1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči 
verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. 
8.2. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia  (doklad 
preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce uvedené v predmete tohto 
verejného obstarávania a  doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní)   
overí na portáli www.orsr.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre 
verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 
20.04.2020 10:00 
 
10. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky 

      10.1. Osobné doručenie – uchádzač predloží ponuku na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto 
výzvy.  

      10.2. Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.  
      10.3. Prostredníctvom elektronickej pošty:    zaslať e-mail: mirosslav1111@gmail.com,  
 
      Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení  musí obsahovať identifikáciu 

predkladateľa ponuky ( obch. meno a sídlo) a označenie „CENOVÁ PONUKA – Zateplenie 
farskej budovy a výmena vstupných dverí – Neotvárať “ 

     V prípade zaslanie e-mailu - predmet označený ako – „cenová ponuka –  Zateplenie farskej 
budovy a výmena vstupných dverí - Neotvárať“ 
 
11. Termín otvárania ponúk: 
20.04.2020 11:00 
 
12. Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať:  
12.1.  Vyplnená príloha č. 1 výzvy – Návrh na plnenie kritéria - cena predmetu zákazky 
12.2.  Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 2 výzvy  
12.3.   Návrh zmluvy – príloha č. 3 výzvy v súlade s bodom 14.1. výzvy 
 
13. Miesto dodania predmetu zákazky 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa, Osturňa 154, 059 79 Osturňa, stavba so súpisným 
číslom 154, druh stavby – rodinný dom, popis stavby – farský úrad, umiestnenie stavby – stavba 
postavená na zemskom povrchu, nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. 625/3 o výmere 117 m2 
v okrese Kežmarok, obec Osturňa, KÚ Osturňa, evidovaných v KN register C na liste 
vlastníctva č.32, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie umiestnenie pozemku – pozemok 
umiestnený v zastavanom území obce. 
 
14. Ďalšie informácie 
14.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke  predložil návrh zmluvy 
a to tak, že doplní svoje identifikačné údaje v čl. I a čl. II  a vyplní cenu predmetu v čl. V.  



Gréckokatolícka cirkev, farnosť Osturňa, Osturňa 154, 059 79 
Osturňa 

 
Návrh zmluvy musí podpísať štatutárny zástupca uchádzača resp. oprávnený zástupca 
uchádzača ako súhlas s obsahom tejto zmluvy. 
14.2. Verejný obstarávateľ požaduje 60 mesačnú záruku na stavebné práce. 
14.3. Podrobné vymedzenie  predmetu zákazky je uvedené v opise bodu 4 výzvy, výkaze výmer 
–  prílohy č. 2 výzvy a návrhu zmluvy – prílohe č. 3.výzvy. 
14.4. V súlade s § 117 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho 
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).  
 
 
15. Zodpovedné osoby:   
Meno a priezvisko zodpovednej osoby za odbornú časť: 
Mgr. Miroslav Demjanovič                                           ..............................v.r...................................... 
 
Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 Príloha č. 1  - Návrh na plnenie kritérií 
 Príloha č. 2  - Výkaz výmer 
 Príloha č. 3  -  Návrh Zmluvy o dielo 

 
 
 
 
 
 
V Osturňa, 02.04.2020 


