
 

 

Mesto SABINOV  
Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 S abinov 

________________________________________________________________ 
 
        
         
         
 
 
 
 
 

 
         V Sabinove dňa  24.1.2020 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky  
 

Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadam o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky : 

 
„Projektová dokumentácia na stavbu - Rekonštrukcia Ne meckého kostola v evanjelickej 

záhrade“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) „ZVO“ 

Názov verejného obstarávate ľa / obstarávate ľa: Mesto Sabinov  

Sídlo: Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov  

Štatutárny zástupca:  Ing. Michal Repaský 

IČO:00327735         

DIČ:2020711726         

Tel.:05148804432         

E-mail:     peter.ondrej@sabinov.sk 

Internetová stránka: www.sabinov.sk 

 
Miesto predloženia/doru čenia ponuky:  Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému  
obstarávateľovi osobne na podateľni mestského úradu v Sabinove, alebo poštou na adresu: Mesto 
Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov. 

 

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Peter O ndrej 

3. Predmet obstarávania:  Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu 
stavby - Rekonštrukcia Nemeckého kostola v evanjelickej záhr ade, za účelom zmeny využitia 
kostola na spoločenské účely, na ulici Kpt. Nálepku č.1 v Sabinove.  

 
Požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie: 
-         Pri spracovani projektu zapracovať požiadavky Krajského pamiatkového úradu – reštaurovanie    
          hodnotných artefaktov – kamený portál vrátane jeho drevenej výplne na východnej fasáde  
          a kamenný portál na severnej fasáde, pred reštaurovaním vykonať reštauratorský výskum,   
          predložiť na schválenie KPU trasu a parametre výkopov pri realizácii IS, historické výplne  
         otvorov v interieri zachovať a repasovať, odsúhlasiť s KPU grafický návrh okien a dverí,  
         zachovať všetky zdobné prvky na fasáde, obnoviť všetky chýbajúce a poškodené prvky podĺa   
         zachovalých originálov, chybajúce šasti severného štítu doplniť v pôvodnom materiály, pri  
         obvove neporušiť historické vybavenie a vzácne prvky kostola – kazateľnica, fragmenty  
         pôvodnej dlažby, kamenné epitafy osadené v podlahe, drevená vstavaná skrińa v sakristii,   
           rôzne nápisové tabule atď. ( vyjadrenie KPU tvorí  súčasť výzvy ), 
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-         Zameranie skutkového stavu budovy, 
-         Výstavba vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a teplovodnej pŕipojky,   
-         Výstavba WC v zakristii, obnova vstupu z východnej strany objektu, výmena okien a dverí,   
           výspravky interierových omietok, náter omietok, výstavba pultu kaviarne pod chórom, oprava   
           severného štítu fasády kostola kostola, oprava fasády kostola, vyčistenie a náter plechovej  
           strešnej krytiny, výmena žĺabov a zvodov, náter fasády kostola, 
-         Nová kompletná elektroinštalácia a svietidla, 
-         Realizácia klasického teplovodného vykurovania kostola napojeného na telpovod 
-         Statické posúdenie, 
-         Protipožiarne zabezpečenie budovy, 
-         Výkaz výmer prác a projektantský rozpočet, 
-         Kladné vyjadrenia všetkych dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a všetkých správcov   
          podzemných inžinierských sieti pre účely vydania stavebného povolenia. 
Počet požadovaných paré projektovej dokumentácie: 6x v tlačenej podobe + 1x v elektronickej podobe 
na CD. 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania: Zmluva o dielo 

5. Miestna obhliadka: Obhliadka miesta a predmetu zákazky je možná. Termín obhliadky je potrebné 
dohodnúť vopred na tel. č. 051/4880432 

6. Pravidlá výpo čtu predpokladanej hodnoty : Zákon č. 343/2015 Z. z. § 6 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania): Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby - Rekonštrukcia Nemeckého kostola 
v evanjelickej záhrade, na ulici Kpt. Nálepku č.1 v Sabinove podľa popisu – požiadavky na rozsah 
projektovej dokumentácie. 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Miesto realizácie ul. Kpt. Nálepku č.1 v Sabinove , 
termín na dodanie predmetu verejného obstarávania do 29.02.2020 na adresu Mesto Sabinov, 
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov 
 

9. Spolo čný slovník obstarávania (CPV):    

 71300000-1 inžinierske služby  

10. Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: po dobu trvania 
realizácie projektu do 29.02.2020 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 8900,00 Eur bez DPH 

12. Financovanie predmetu zákazky:  Vlastné financie 

13. Lehota na predloženie ponuky: do 31.01.2020 _10.00 hod 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: listom,  v jednom vyhotovení, v slovenskom jazyku. Prosíme 
o uvedenie ceny za predmet obstarávania v súlade s bodom 7.   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné dokl ady a údaje : uviesť podľa predmetu 
zákazky: 

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. 

b. Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižia cena (vyplniť 
prílohu č. 4/ 

 

16. Otváranie ponúk: 31.01.2020 

17. Lehota viazanosti ponúk : 12 mesiacov od predloženia cenovej ponuky.  

18. Osoba ur čené pre styk so záujemcami a uchádza čmi: Ing. Peter Ondrej, peter.ondrej@sabinov.sk, 
+421 4880 432. Suťažné podklady Vám budú dorúčené na základe požiadavky. 
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19. Podmienky ú časti:  

Doložiť: 

Verejný obstaravateĺ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f).  

1. Doklad, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
podľa predmetu zákazky (výpisom z obchodného registra),  

2. Predloženie zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

 

 
 
 
 

Mgr. Anton Tomčan 
Poverený vedením oddelenie rozvoja, výstavby 

a spoločného stavebného úradu 
 


