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Výzva na predkladanie ponúk – Podprahová zákazka 
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Vestník č. 113/2012 - 13.6.2012 

 

 
 

Druh zákazky: Stavebné práce. 
 

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Úradný názov: Obec Veľká Čalomija   

IČO: 00319619   

Poštová adresa: Veľká Čalomija 214   

PSČ: 99109   

Mesto/obec: Veľká Čalomija   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Obec Veľká Čalomija   

Kontaktná osoba: Michal Nagy, Jaroslav Čeman   

Mobil: +421 905319906   

Telefón: +421 474875243   

Fax: +421 474894251   

E-mail: velkacalomija@velkacalomija.sk   

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): 
http://www.velkacalomija.sk   

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.velkacalomija.sk   
 

 
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach). 

 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a 
kontaktnom mieste (miestach). 

 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

I.2.1. 
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán 

 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 § 6 ods. 1 písm. b). 
 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  

II.1. Opis 



II.1.1.
Názov zákazky 
Obnova ruiny Pustého kostola Veľká Čalomija 

II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
a) Stavebné práce. 

a) Stavebné práce 

 
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: k.ú Veľká 
Čalomija parc. č. 841 zastavaná plocha-objekt, č. 842 ostatná plocha-okolie 

b) Tovary 

c) Služby 

 NUTS kód: 

  SK032. 
 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 
účelom pamiatkovej obnovy objektu - národnej kultúrnej pamiatky, je záchrana 
jeho originálnych častí a rekonštrukcia do podoby ruiny podľa dobových 
fotografii 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212361-4. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

  

II.2.2 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
Rozpätie hodnôt. 

 Od: 10000,0000 Do: 65000,0000 EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 

 Hodnota: 30 
 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE  

III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Osobné postavenie 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti: §26 ods. 1, písm. f) a § 99 ods. 1, pís. b) zákona č. 25/2006 
Z.z 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti: § 27 ods.1, pís. b) zákona č. 25/2006 Z.z 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): predloží 
písomné vyhlásenie, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri výkone povolania zamestnancov alebo potvrdenie 
o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa spôsobenú iným subjektom 
s výškou poistného krytia v sume nie menej ako 33 193 EUR alebo, že takúto 
zmluvu uzatvorí v prípade, že bude víťazom v tejto podprahovej zákazke 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 



 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti: § 28 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z., § 28 ods. 1, 
písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. a § 28 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z.z. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): predloží 
zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru za posledných 5 
rokov(2012,2011,2010,2009,2008) v hodnote nad 30 000 EUR bez DPH resp. 
ekvivalent tejto hodnoty inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného 
v Európskej centrálnej banke ku dňu 1.1.2012 za realizovanú zákazku a to 
spôsobom uvedeným v pís. a) a pís. b) zákona a požadujeme uviesť aj kontaktné 
osoby odberateľov s uvedením ich tel. kontaktov. Predloží doklad o odbornej 
spôsobilosti stavbyvedúceho resp. predloží kópiu osvedčenia s originálom 
podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby a ak disponuje 
technickými a odbornými kapacitami inej osoby predloží písomnú zmluvu 
uzavretú s touto osobou, že táto poskytne svoje kapacity počas celého trvania 
zmluvného vzťahu a osoba ktorej kapacity majú byť použité musí spĺňať 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 pís. f) zákona č. 25/2006 Z.z. a predloží 
uvedený doklad 

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 Nie. 
 

 

ODDIEL IV. POSTUP  

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 

  

IV.1.2.
Použije sa elektronická aukcia 
Nie. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
180/2012 vo 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup 
k dokumentom 

 Dátum: 26. 6. 2012. Čas: 12.00 h.  

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum: 4. 7. 2012. Čas: 12.00 h.  

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 Dátum: 6. 7. 2012. Čas: 10.00 h.  
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