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1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Úradný názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Koceľovce, Koceľovce 31, 049 35 Koceľovce 
IČO: 31970095 
DIČ: 2020 942 099 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Ilčisková, štatutár organizácie 
                             Ing. Miroslav Boldiš , štatutár Gotická cesta  
Telefón:  +421 907 337 855 
mobil:     0903 032 644 
e- mail: gotickacesta@gmail.com    
web stránka: www.gotickacesta.sk    

        
2. Druh zákazky  

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v oblasti sanácie a obnovy krovov, zvonovej stolice 
a striech kostola evanj. c.a.v. v Koceľovciach postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov (ďalej len “zákon o VO“). 

 
3.  Názov zákazky:  
     „Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech“ 
  
4. Opis predmetu zákazky:   

Obnova krovu, zvonovej stolice a striech bude realizovaná podľa projektu na stavebné 
povolenie vypracovanom projektantom Ing. Jaroslavou Glosovou v septembri 2012 a týchto 
dokumentov: 
-  Položkový výkaz výmer na ocenenie stavebnej práce Sanácie krovu, zvonovej stolice 

a striech, 
-  Projektová dokumentácia Sanácia krovu, zvonovej stolice a striech Ing. Jaroslava Glosová 

z obdobia 09/2012, 
-   Rozhodnutie KPU Košice KE-11/1456-04/6328/SM  z 22.11.2011, 
-   Záväzné stanovisko KPUKE-2017/9518-3/24580/SM,DU z 10.4.2017, 
-   Ohlásenie stavebných úprav 2017/38 z 12.4.2017. 
Zhotoviteľ je povinný   prostredníctvom vlastníka  nehnuteľnosti - Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku Koceľovce : 
 vopred prerokovať a odsúhlasiť správnym orgánom každú závažnú zmenu oproti alebo 

nad rámec rozhodnutí Pamiatkového úradu. 
 predložiť správnemu orgánu na posúdenie a vydanie záväzného stanoviska, podľa § 32 

odseku 10 pamiatkového zákona každú prípravnú dokumentáciu obnovy. 
Rozsah zákazky podľa jednotlivých položiek výkazu výmer predložených v prílohe: 
 
Pre vykonanie obnovy sú navrhnuté nasledujúce práce: 
Prípravné práce 
 vymedzenie chráneného prístupu a vstupu do kostola pre verejnosť počas prác 
Búracie práce 
 demontáž poškodených pododkvapových žľabov a dažďových zvodov z medeného plechu, 
 postupná demontáž drevenej strešnej krytiny a latovania v celom rozsahu strechy nad 

presbytériom, strechy nad loďou, strechy nad sakristiou a strechy nad južnou predsieňou 
kostola, 

 demontáž poškodených oplechovaní, lemovaní a iných klampiarskych prvkov z medeného 
plechu 

 odstránenie poškodených miest omietok východnej steny deliaceho medzistrešného štítu 
a severnej steny svätyne nad strechou sakristie v plošnom rozsahu cca 40% 

 demontáž poškodených dosák podbitia striech 
 demontáž poškodených pododkvapových žľabov z pozinkovaného plechu zo strechy veže. 

Atypický chrlič na streche veže zachovať, 
 demontáž dreveného doštenia štítov strechy sakristie vrátane doskových dverí, 
 demontáž drevenej krytiny striešok oporných pilierov 
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 vyčistenie priestorov podkroví od exkrementov, sedimentov a stavebnej činnosti 
 demontáž strešného okna strechy nad svätyňou 
 vyrezanie napadnutých a poškodených miest prvkov drevených krovov v rozsahu a tvare 

podľa projektovej dokumentácie (ručnými alebo elektrickými nástrojmi s ručným finálnym 
opracovaním). 

 Pozn.: plechová strešná krytina strechy veže kostola ostáva, demontovaná nebude! 
Navrhované nové konštrukcie a stavebné úpravy 
 oprava poškodených miest omietok stredného deliaceho štítu z východnej strany nad 

strechou nad svätyňou a omietok severnej steny svätyne nad strechou sakristie 
v predpokladanom rozsahu cca 40% 

 farebný náter východnej strany deliaceho štítu nad strechou svätyne a severnej steny 
svätyne nad strechou sakristie 

 oprava, doplnenie, protézovanie poškodených prvkov krovov a zvonovej stolice (bližšie PD, 
statický posudok) 

 chemická preventívna ochrana drevených konštrukčných prvkov a krytiny ochranným 
bezfarebným, dostatočne účinným biocídom pre 2. triedu ohrozenia podľa zásad STN EN 
335-1, s typovým označením Iv, P, B (STN 49 0600-1), anorganický typ na báze kyseliny 
boritej - fenoxycarb, flufenoxuron, ... (chemickú ochranu vždy po desiatich rokoch 
periodicky opakovať) 

 výmena strešnej krytiny striech za novú z dreveného štiepaného šindľa 
 výmena poškodených dosák podbitia 
 výmena doštenia a drevených dverí štítov strechy sakristie 
 výmena klampiarskych strešných žľabov, dažďových zvodov a iných klampiarskych prvkov 

z titanzinkového plechu (alt. medený plech, pozinkovaný plech) 
 výmena strešnej krytiny oporných pilierov za novú, s utesnením hornej hrany striešok 

vápennou omietkou 
 oprava a reinštalácia atypického chrliča na strechu veže 
 opravy poškodených miest krytiny strechy veže 
Záverečné práce 
 likvidácia dočasných zabezpečovacích a ochranných konštrukcií 
 vyčistenie priestorov podkroví, veže a staveniska od sedimentov guana, stavebnej sutiny, 

stavebného odpadu a iných nečistôt 
 likvidácia zariadenia staveniska 
 

5. Trvanie zmluvy:  
     Do 30.11.2020 od podpisu zmluvy 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je 94.824,79 Eur bez DPH na základe schváleného rozpočtu 
projektanta - cenára. 

         
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  v 

ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov  Ministerstva kultúry SR 
a vlastného rozpočtu.  

  
8. Podmienky účasti:  

A.2.1 Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti  
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32: 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1 :  
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený 

za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, 
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b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený 
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku, 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy 
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní, bola  
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá 
je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá 
sa vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrada 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods.1 zákona o 
verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia) preukazuje uchádzač  dokladmi 
podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení platných 
predpisov. 
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude vyhodnocované v 
súlade s § 32 a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 
10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
podľa ktorého platí, že: 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v 
znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov 
požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal 
výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch 
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v 
znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov 
požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania 
predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch 
verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj 
podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
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Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v 
ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 32 ods. 1 písm. i) a 
j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 32 ods. 2 
písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ má právo požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikateľov 
alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi 
bezodplatne poskytne. 
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke 
predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie 
splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 tohto zákona. 

 
2. Preukázanie, že uchádzač nie je v reštrukturalizácii  

preukazuje uchádzač zapísaný na UVO v registri  partnerov verejného sektora podľa 
zákona platného do 1.2.2017 predložením dokladu ministerstva spravodlivosti nie starším 
ako 3 mesiace, alebo doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateľov prostredníctvom 
žiadosti o zmenu údajov s priložením dokladu nie staršieho ako 3 mesiace. 
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia a preukazovania majetkovej účasti: 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia a preukázanie majetkovej účasti 
vyplývajú z § 32  zákona o verejnom obstarávaní a ich vyžadovanie vyplýva priamo z § 38 
ods.1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 zákona o 
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej 
účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené kópie. 
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla 
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1 a 2 alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho 
sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská 
republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho 
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v 
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. Verejný obstarávateľ bude splnenie podmienok 
vyhodnocovať spôsobom podľa § 152 ods. 4. Verejný obstarávateľ je oprávnený dodatočne 
si vyžiadať doklad podľa §32 ods.2 písm. b) a c). Splnenie podmienok účasti je možné aj 
čestným vyhlásením tzv. reverzný postup  a jednotný európsky dokument §39. Z 
predloženého predmetného čestného vyhlásenia od uchádzača musí byť jednoznačne 
zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tejto časti 
súťažných podkladov (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania ponúk. 
 

A.2.2 Finančné a ekonomické postavenie §33 
     nevyžaduje sa 
 

A.2.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a/ 1/ zák. č. 343/2015 Z. z., uchádzač predloží zoznam 

uskutočnených prác podobného charakteru oprava striech kostolov dreveným štiepaným 
šindlom za predchádzajúce 3 roky –   2015, 2016 a 2017 –  s uvedením cien, lehôt 
dodania, odberateľov a ako dôkaz o kvalitnom plnení  potvrdia tento doklad odberatelia.  

Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona 
verejnom obstarávaní: preukázanie technickej spôsobilosti je pre verejného obstarávateľa 
podstatná, nakoľko preukazuje odborné a technické skúsenosti uchádzača ako i kvality 
predchádzajúcich zákaziek. 
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Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené kópie ak 
nie je uvedené inak.  
Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením tzv. reverzný postup a jednotný 
európsky dokument §39. Z predloženého predmetného čestného vyhlásenia od uchádzača 
musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným 
obstarávateľom v súťažných podkladoch. 
Dokumentáciu preukazujúcu, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste elektronického 
trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (napr. print 
screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch).  
 
A.2.4. Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami (príloha 4). 
1.  Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o VO požaduje od uchádzačov, aby:  

a) v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,  
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o 
VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 

2. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 1. A.2.4.týchto 
súťažných dokladov, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. 
Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

3. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o VO. Ak došlo k výmazu 
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný bezodkladne 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a § 11 zákona o VO. Ak 
má subdodávateľ povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a dôjde k 
jeho výmazu, nie je odo dňa výmazu oprávnený podieľať sa na plnení predmetu zákazky.  

 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 zákona o verejnom obstarávaní stanovil objektívne 
kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za 
vykonanie stavebných prác predmetu zákazky. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka je určená 
podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality , ktorá sa posúdi na základe ceny a dodacích 
podmienok ako je lehota dodania, alebo termín ukončenia.  
Kritérium č. 1 Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 85 % (max. 85,00 bodov)  
Kritérium č. 2 Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch, 

relatívna váha kritéria 15 % (max. 15,00 bodov). Lehota uskutočnenia 
stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch je od odovzdania a 
prevzatia staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby.  

Definícia kritéria:  
Kritérium č. 1 -Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 85 % (max. 85,00 bodov)  
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur s DPH na základe 

plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom a rozsahom zákazky uvedeným 
v predchádzajúcich častiach týchto podkladov. Pod celkovou cenou sa rozumie 
cena realizácie stavebných prác, stavebného diela „na kľúč“.  

Kritérium č. 2 -Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch, 
relatívna váha kritéria 15 % (max. 15,00 bodov)  

Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z uvedeného počtu kalendárnych dní, za ktoré sa 
uchádzač zaviaže realizovať predmet zákazky / obstarávania odo dňa 
odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi / zhotoviteľovi. Pod Lehotou 
uskutočnenia stavebných prác sa rozumejú celé kalendárne dni od odovzdania 
a prevzatia staveniska zhotoviteľovi do fyzického ukončenia predmetu 
obstarávania a odovzdania diela bez závad verejnému obstarávateľovi.  
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Pravidlá uplatnenia kritéria:   
 Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 85 % (max. 85,00 bodov). 

Maximálny počet 85,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača s najnižšou 
navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu 
hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto kritéria sa vypočíta ako 
podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH za predmet zadávanej 
zákazky a navrhovanej ceny v Eur s DPH vyhodnocovanej ponuky, vynásobený 
stanoveným maximálnym počtom bodov (85,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa 
zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.  

Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych 
dňoch, relatívna váha kritéria 15 % (max. 15,00 bodov). Maximálny počet 15,00 bodov sa 
pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou zhotovenia stavby v 
kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi a pri 
ostatných ponukách sa určí úmerou. Bodové hodnotenie lehoty zhotovenia stavby v 
celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi u 
ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty zhotovenia stavby v celých 
kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi platnej 
ponuky a lehoty zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a 
prevzatia staveniska zhotoviteľom príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený 
stanoveným maximálnym počtom bodov (15,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa 
zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.  

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka, ktorej súčet bodových hodnotení 
podľa kritérií na hodnotenie č. 1 a č. 2 dosiahne najvyššiu bodovú hodnotu. V prípade 
rovnosti bodov ako dodatočné kritérium sa použije celková cena v Eur s DPH, pričom v 
tom prípade sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka s nižšou 
navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. 

 
11. Ponuka, Vyhotovenie ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. Cenová 
ponuka musí byť doložená aspoň v jednom originálnom exemplári! Ponuky sa 
predkladajú v slovenskom jazyku. Predloženie variantných riešení sa nepovoľuje. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude táto ponuka zaradená do vyhodnotenia 
ponúk. Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke s heslom: „Sanácia strechy kostola“ 
-  NEOTVÁRAŤ !  v lehote predkladania ponúk. Ponuka musí obsahovať všetky vyplnené 
prílohy s nacenením výkazom výmer. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky. Ponuky 
doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vrátia v neporušenom stave 
uchádzačovi.  
V rámci oprávnenia vykonávať tieto stavebné práce budeme požadovať fotokópiu 
živnostenského listu, alebo fotokópiu iného relevantného doloženého dokladu, ktorý 
oprávňuje uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  
V prípade uvedenia konkrétneho typu výrobku je tento považovaný za návrh a uchádzač 
môže v rámci cenovej ponuky predložiť cenu na ekvivalent výrobku, ktorý je z hľadiska 
materiálového vyhotovenia a dizajnu porovnateľný a spĺňa požadované parametre.  
V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov 
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese uvedeného v bode 1 tejto 
výzvy. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve, jej prílohe a príloh 
zverejnených na webovej stránke. 

 
12. Cena a spôsob určenia ceny:  

  Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.  
Súčasťou ponuky musí byť ponúkaná cena za kompletnú realizáciu diela s uvedením ceny 
bez DPH, vyčíslením DPH a ceny bez DPH. Ak uchádzač je neplatcom DPH túto skutočnosť 
uvedie v ponuke. Vyplnený, podpísaný krycí list, rekapitulácia, prehľad rozpočtových 
nákladov a ponukový list slúži zároveň ako ponuka na vyhodnotenie cenovej ponuky podľa 
kritérií hodnotenia. 
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13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:  
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 28.11.2018 do 12.00 hod. Ponuky sa 
predkladajú  na adresu: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku Koceľovce, Koceľovce 31, 049 35 Koceľovce. 

 
14. Vyhodnotenie ponúk:  

Verejný   obstarávateľ  menoval pre vyhodnotenie predložených ponúk komisiu, ktorá 
vyhodnotí podmienky účasti a potom vyhodnotí ponuky podľa stanovených kritérií 
hodnotenia. Vyhodnotenie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní sa uskutoční dňa 28.11.2018 o 13.00 hod na horeuvedenej adrese 
Cirkevného zboru Koceľovce. 

                          Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na 
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž“. Podmienky osobného postavenia verejný obstarávateľ overuje 
v dostupných verejných registroch oprávnenie uchádzača na realizáciu predmetu zákazky 
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk)  a v prípade zákazky s predpokladanou hodnotou nad 100 000 
Eur s DPH aj zápis uchádzača do Registra partnerov verejného sektora.  
Nastavením primeraných pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so zohľadnením 
vyššie uvedených skutočností tak možno dospieť k žiaducemu výsledku a získať „najlepšiu 
hodnotu za peniaze“. 

 
15.  Ďalšie informácie:  
       Verejný   obstarávateľ    si   vyhradzuje   právo: 

1.)   Neprijať ponuku,  ak nebude spĺňať náležitosti ponuky . 
2.)   Neuzatvoriť  zmluvu  s  víťazom , ak  nastanú   skutočnosti,  ktoré  nemohol    

predpokladať v čase uverejnenia tejto  výzvy. 
 
16.  Obchodné podmienky na poskytnutie služieb 

Úspešnému  uchádzačovi bude predložená zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác 
v súlade s výkazom výmer podľa úspešnej cenovej ponuky, ktorá bude v prílohe jej 
neoddeliteľnou súčasťou so schválením harmonogramom prác. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená po 
odovzdaní predmetu zákazky bez závad.  
Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu – formát Excel, ako 
aj povinnosť predkladať vo formáte Excel každú zmenu tohto rozpočtu ku ktorej dôjde počas 
realizácie diela.  

            V Koceľovciach, dňa 21.11.2018                                                                           

             S pozdravom                                                                                  ........................................... 
                                                                                     Mgr. Jana Ilčisková 
                                                                                     Štatutár organizácie 

 
Príloha:  –  Príloha 1 Ponuka celkom + výkaz výmer   
                  Príloha 2  Zmluva o dielo 
                  Príloha 3  Čestné vyhlásenie splnenia podmienok účasti 
                  Príloha 4  Zoznam subdodávateľov 

           Príloha 5  Časový harmonogram 
 
 
 
 
 
 

 


