
VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY  
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Sabinov, Mestský úrad 
Sídlo: Námestie slobody 57, Sabinov  
IČO: 00327735 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrej 
e-mail: peter.ondrej@sabinov.sk 
tel. č.: 051/4880 432 

 
2. Názov predmetu zákazky: 

„  Sabinov–rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - obnova strechy“ 
 

3. Druh zákazky: stavebné práce 
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou strechy nemeckého kostola podľa 
výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Stavba sa nachádza na ul. Kpt. Nálepku č.194/1. 
Stavebné práce budú pozostávať z opravy muriva, ríms a omietky severného vrchného štítu kostola, 
demontáži a osadenia nového oplechovania severného štítu, výmene oplechovania a rekonštrukcie 
plechovej vežičky na streche kostola, odstránenie pôvodného náteru plechovej strešnej krytiny, 
vyčistenie, odmastenie a náteru plechovej strešnej krytiny, demontáži a osadenia nových strešných 
žľabov. 
Doplňujúce informácie : 
- zhotoviteľ  sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového 

fondu a iným kultúrnym organizáciám sprístupnení národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola 
obnovená z dotácie MK SR.  

- zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii podporeného projektu zabezpečí primeraným 
spôsobom fyzickú prezentáciu podpory projektu použitím loga ministerstva a textu 
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“. 

- zhotoviteľ je povinný pri obnove/reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky plniť povinnosti 
ustanovené zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov.  

- zhotoviteľ je povinný poskytnúť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu súčinnosť pri 
výkone štátneho pamiatkového dohľadu počas prác na obnove/reštaurovaní národnej kultúrnej 
pamiatky, najmä je povinný písomne oznámiť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu 
začatie a ukončenie prác na obnove/reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky, a to najneskôr 5 
dní pred začatím prác a 5 dní po ukončení prác. 

 
       Rozsah a obsah prác je daný výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto výzvy. Projektová    
       dokumentácia je spracovaná na stavbu ako celok a tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy. Prílohu č. 3 tvorí  
       návrh ZoD.  
        
       Súťažné podklady:  
       Projektová dokumentácia, výkaz výmer a návrh ZoD Vám budú zaslané elektronickou formou na  
       vyžiadanie ( kontakt na vyžiadanie súťažných podkladov: msu@sabinov.sk,   
       peter.ondrej@sabinov.sk) 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  25 465,713 € bez DPH 
 
6. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:  



Uvedené stavebné práce sú považované za nie bežne dostupné na trhu, nakoľko na uvedené 
stavebné práce je potrebná odborná spôsobilosť a vyhotovuje sa na základe konkrétnych potrieb a 
požiadaviek objednávateľa.   

 
7. Rozsah predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 
8. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 
10. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania predmetu zakázky je Evanjelický kostol na ul. Kpt. Nálepku č.194/1, 083 01  
Sabinov. 

 
11. Lehota na dodania predmetu zákazky: 

Najneskôr do 30.11.2021. 
 

12. Financovania predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z fondu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a z 
vlastných prostriedkov mesta Sabinov. 

 
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t. 
j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí 
pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 
predložené v pôvodnom, t. j. v českom jazyku). 

 
14. Lehota na predkladanie ponúk:  

Do 25.08.2021  do 11.30 h na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: 
„Súťaž – Sabinov–rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - obnova strechy   
– NEOTVÁRAŤ“.  
Ponuku a požadované doklady žiadame doručiť do podateľne verejného obstarávateľa: 
Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov - centrum prvého kontaktu. 

 
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2021 

 
16. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie u neho 
existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým nie je 
dotknuté. 
 
Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi: 
1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu 

o oprávnení poskytovať predmet zákazky. 
2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o 

verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23 



zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 
 
Poznámka: 
1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2. 

nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO. 
2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR 

doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, 
v ponuke uvedie iba svoje IČO. 

 
 

17. Spôsob určenia ceny 
Cena musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna, t. j. 
cena, ktorú nie je možné prekročiť. V cene budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa stavby 
spojené s realizáciou predmetu zákazky, t. j. aj vedľajšie náklady za vyjadrenia a stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy a správcov podzemných inžinierskych sietí. Celkovú cenu za 
realizáciu diela je potrebné uviesť  v Eurách ako: 
-   Cenu bez DPH, 
-   DPH   20%  
-   Cenu vrátane DPH. 

 
18. Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, e-mail, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá 
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú „Cenovú ponuku“, 

 -  doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

-   návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača 
 

19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR s DPH 

• Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vy členený verejným obstarávateľom pre 
požadovaný predmet zákazky. 

 
20. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

Zmluva o dielo 
 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: 
- si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou 
zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 
účasti  vo verejnom obstarávaní, 

-si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších dokladov 
preukazujúcich spôsobilosť uchádzača poskytovať predmet zákazky, resp. predloženie 
originálnych vyhotovení už predložených dokladov, 

- s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh je tejto výzvy. Uchádzač môže 
podľa potreby návrh zmluvy o dielo doplniť a/alebo upraviť, avšak nesmie dopĺňať  a/alebo  
upravovať  predmet  zákazky  a podmienky  uvedené  v tejto  výzve  na predkladanie  
ponúk. Zároveň  nesmie  návrh  zmluvy  doplniť  a/alebo  upraviť  tak,  aby znevýhodňoval 
verejného obstarávateľa. Návrhy uchádzača na doplnenie resp. úpravu zmluvy budú 
zapracované do zmluvy až po ich odsúhlasení verejným obstarávateľom. 



 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 
 
V Sabinove, dňa 13.8.2021 

 
 

Ing. Stanislav Ondirko 
Vedúci oddelenia  


