
Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác  

(zadávanie  podprahovej  zákazky ) 

 
1. Identifikácia objednávateľa:   osoba  podľa §  7 zákona  o verejnom  obstarávaní  

             Názov: GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE   
 
IČO:      30305624 
S í d l o: 
Obec (mesto):  Košice   
PSČ:  040 01    
Ulica:  Dominikánske nám. 2/A 
Kontaktná osoba: PaedDr. ThLic. Peter Orenič, riaditeľ školského úradu 
Telefón: (+421) 55/727 1914 
e-mail.: dsu@grkatke.sk 

 
2. Názov zákazky na dodanie tovaru: Rekonštrukcia a modernizácia Cirkevného gymnázia sv. Jána  Krstiteľa  
                                                                     
3. Miesto dodania zákazky:  Cirkevné  gymnázium sv. Jána Krstiteľa , M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov  
 
4. Kód CVP :   
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45215215-7  
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45261213-0   45261300-7        , 45261400-8,  45262520-2 ,   45262900-0 ,   45310000-3 , 
      45311000-0      45312311-0       45313000-4      45316200-7      
 
5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie 
 
Množstvo  alebo  predmet  zákazky :   
STAVBA :  podľa  vypracovaného projektu  stavby.   
Zníženie energetickej náročnosti a zefektívnenie prevádzky gymnázia 
Zlepšenie bezpečnosti, hygieny a estetickej úrovne podmienok realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Zníženie enviromentálnych záťaží. 
Stavebné úpravy sa týkajú 3 pavilónov jedného objektu: Búracie práce a stavebné úpravy: vo všetkých 
pavilónoch sa vybúrajú v obvodových stenách drevené okná a vchodové dvere. Hydroizolácie: Hydroizolácie 
spodnej stavby objektov sa obnovia vložením vodorovnej izolácie nerezovým plechom. Strešný plášť: konštrukciu 
tvorí stojatá väznicová sústava a po celom obvode ukotvené pomúrnice do železobet. venca, na ktoré sú 
osedlané krokvy. Krytinu tvorí obojstranne pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s akuplastovou úpravou. 
Tepelné izolácie: izolácia strechy zatepľovacou doskou hr. 160 mm a antikondenzačnou fóliou, fasáda všetkých 
pavilónov bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hr. 80 mm. Povrchové úpravy: v rámci celej 
stavby je navrhovaná konečná povrchová vonkajšia úprava silikónovou dekoratívnou tenkovrstvou omietkou s 
ryhovanou štruktúrou. Výplne otvorov: pre všetky exteriérové okná a vchodové dvere sú navrhované plastové s 5 
komorovým systémom. 

6. Predpokladaná  hodnota  zákazky  :  349 020,58  € bez  DPH    
 
Možnosť predloženia variantných riešení: NIE  
 
7. Trvanie zmluvy:   15  mesiacov 
 



8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
     Predmet obstarávania bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a spoluúčasti cirkvi. Regionálny 
operačný  program , Prioritná os  - 1 Infraštruktúra  vzdelávania 1.1 Infraštruktúra  vzdelávania 
     Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku v lehote splatnosti faktúr, do 90  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
9. Podmienky účasti uchádzačov:  

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO  
Na základe § 26 , písm. f , aktuálny  doklad o oprávnení  podnikať ,  originál alebo  jeho  overená  kópia   
 
Finančné  a ekonomické  postavenie ,  § 27 zákona  č.  25/2006 Z.z. o VO   
písm. d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet 
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. 
 
  Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné 
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca 
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia. 
 
Technická a odborná spôsobilosť, § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO  
písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným 
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  1., bol  verejný 
obstarávateľ podľa tohoto  zákona, dôkaz   o plnení potvrdí  tento verejný obstarávateľ 2. bola  iná  osoba 
ako verejný  obstarávateľ , dôkaz o plnení potvrdí  odberateľ , ak  to nie j e možné , vyhlásením  uchádzača 
alebo záujemcu o ich  uskutočnení 
g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb 
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby, 

  Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby( stavbyvedúci v o odbore  -  pozemné  stavby ), bez ohľadu na ich 
právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi , 
obstarávateľovi alebo  osobe podľa § 7 preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s 
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. 

10. Poskytovanie súťažných podkladov :  
      Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 15.04.2011  do  9 : 30 hod 
      Súťažné podklady sa budú  vybratým osloveným záujemcom poskytovať  spolu  s výzvou na  predloženie  
ponuky. Záujemcom,  ktorí   prejavia záujem o túto  zákazku na  základe  zverejnenej  výzvy budú  súťažné  
podklady poskytnuté  bezplatne, na základe  písomnej  žiadosti záujemcu obratom. 
Lehota na  vysvetľovanie  súťažných  podkladov :  21.04.2011 do  10: 00 hod 
 
11. Úhrada za súťažné podklady: nevyžaduje sa 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk do:  04.05.2011 do 10.00 hod. 
 
13. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  
 
Adresa uvedená  v bode  1. 



 
Označenie obálky :  Súťaž – „Rekonštrukcia a modernizácia Cirkevného gymnázia,   Neotvárať ! 
 
Otváranie obálok sa  uskutoční  dňa:  04.05.2011 o 11: 30 hod  v sídle  vyhlasovateľa súťaže.  
 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
 
13. Elektronická aukcia :   nepoužije  sa  

 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
1. Najnižšia cena  v € . 
 
15. Doplňujúce informácie: 
  
a) Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní  si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup VO na predmet 
zákazky ak mu nebude schválený nenávratný finančný  príspevok.   
Osoba podľa §  7,  sa uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ, preto si 
vyhradzuje právo nerealizovať zákazku v prípade, že mu nebudú poskytnuté finančné prostriedky z fondov EÚ. 
Osoba podľa §  7,  si vyhradzuje právo určiť termín platnosti a účinnosti zmluvy podpismi oboch strán po uzavretí 
zmluvy o poskytnutí NFP s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prípade nezískania 
finančných prostriedkov o NFP zmluva nebude podpísaná. Víťazný uchádzač je  povinný  strpieť  výkon  
finančnej a vecnej  kontroly a poskytnúť  súčinnosť  pri nej  poskytovateľovi  NFP.  
 
16. Lehota viazanosti: 30.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
Košice, 22.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Mons.   Milan Chautur 

biskup – eparcha košickej  eparchie  

 


