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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 
  

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako verený obstarávateľ v zmysle § 8 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás týmto žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky uskutočňovaný v rámci realizácie projektu s názvom „Zveľadenie a zachovanie kultúrneho, 
duchovného a prírodného bohatstva poľskoslovenského pohraničia / Wzmacnianie i zachowanie 
bogactwa kulturowego, duchowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego“ (ďalej len 
„Projekt“) s cieľom prípravy dokumentácie, posudkov, zamerania. 
 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 
IČO: 00179124 
Registrácia: štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb. 
Zastúpený: Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. 
 
Kontaktná osoba: 
Meno, Priezvisko, titul:  Peter Matis, Mgr. 
Mobil:          +421 947 904 404 
E-mail:          projekty.kapitula@gmail.com 
 
2. ZATRIEDENIE OBSTARÁVACIEHO SUBJEKTU PODĽA ZÁKONA 
Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO 
 
3. NÁZOV ZÁKAZKY 
Osvetlenie Kanónie č. 14 
 
4. MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽIEB 
Miesto: Kanónia č. 14, Spišská Kapitula 14, 053 04 Spišské Podhradie 
 
5. PREDMET ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je nákup a montáž osvetlenia v kanónii č. 14 podľa priloženého výkaz a výmer, ktorý 
tvorí prílohu tejto výzvy. 
 
6. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTÁRAVANIA 
31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 
51000000-9 Inštalačné služby 
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7. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY V EUR BEZ DPH 
39 736,45 € bez DPH 
 
8. TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
Do 01.06.2022 
 
9. PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVEJ PONUKY 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa nasledujúce podmienky účasti. 
 
Podmienka účasti Spôsob preukázania 
Osobné postavenie 
§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO – uchádzač je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu. 
 

Doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré 
zodpovedajú predmetu zákazky. 

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO – uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike. 

Doloženie čestného vyhlásenia (Príloha č. 3). 
 

 
Uchádzač môže splnenie podmienok účasti osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO. 
 
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity 
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO; oprávnenie uskutočňovať požadované práce preukazuje vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. 
 
Uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
 
10. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY 
 

1. E-mailom na e-mailovú adresu: projekty.kapitula@gmail.com 
V predmete správy uviesť „Neotvárať – Ponuka: „Zveľadenie a zachovanie kultúrneho, duchovného 
a prírodného bohatstva poľskoslovenského pohraničia / Wzmacnianie i zachowanie bogactwa kulturowego, 
duchowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego“ 
 

2. Poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 
V uzavretej obálke s označením „Neotvárať – Ponuka: „Zveľadenie a zachovanie kultúrneho, duchovného 
a prírodného bohatstva poľskoslovenského pohraničia / Wzmacnianie i zachowanie bogactwa kulturowego, 
duchowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego“ 
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11. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 
Najneskôr do: 18.03.2022 do 12.00 hod. 
 
12. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY 
Z dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na realizáciu Projektu a z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. 
 
13. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK PODĽA § 44 ZVO 
Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní. Pri platcovi 
DPH sa hodnotí cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena celkom. Skutočnosť, že uchádzač nie 
je platca DPH, uvedie v ponuke. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
14. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. 
v slovenskom jazyku). Ponuka sa predkladá za celý predmet zákazky, čiastkové plnenie sa nepripúšťa. 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi. 
 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady: 
a. Vyplnený formulár cenovej ponuky 
b. Nacenený výkaz výmer 
c. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti - bod 9. tejto Výzvy; 
 
15. OTVÁRANIE PONÚK 
Dátum otvárania ponúk: 18.03.2022 o 15:00 hod. 
Miesto otvárania ponúk: Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie. 
 
16. VYHODNOCOVANIE PONÚK 
1. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 
2. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača 
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov. 
3. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
4. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. 
 
17. UZAVRETIE ZMLUVY 
1. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. 
2. Zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
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3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora  
5. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako ďalší v poradí. 
 
18. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky. 
2. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak: 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
- nedostal ani jednu ponuku, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky, 
- sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 
nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. 
3. Verejný obstarávateľ upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 
s uvedením dôvodu. 
 
V Spišskom Podhradí, dňa 9. 3. 2022 
Prot. č. 
 
 

 
                                                                   Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., diecézny administrátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Formulár cenovej ponuky 
2. Výkaz výmer 
3. Čestné vyhlásenie 
4. Špecifikácia prác, nákresy 


