
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE  

919 02  DOLNÉ OREŠANY 1 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

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 organizácie:  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné Orešany 

 Adresa organizácie:  919 02 Dolné Orešany 1 

 IČO:    34013202 

 Štatutárny zástupca:  Mag.theol. Miloš Zárecký 

 

 Kontaktné miesto:  Rím. kat. Farský úrad Dolné Orešany 1 

 Kontaktná osoba :  Mag.theol. Miloš Zárecký 

 E-mail:   farnost.dolneoresany@abu.sk 

 Telefón:   0908 194 361 

 

2/ Názov predmetu zákazky: 

 

 „ Rekonštrukcia strechy národnej kultúrnej pamiatky: Kostol Nanebovzatia Panny Márie“ 

   

3/ Opis predmetu zákazky: 

 

Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií pozostávajúca z výmeny latovania, pokládky 

fólie, výmeny strešnej krytiny a klampiarskych konštrukcií.  

       

4/  Miesto uskutočnenia stavebný prác: 

 

 Farský kostol  Dolné Orešany  

 

5/ Rozsah predmetu zákazky 

Navrhované práce obnovy strechy je potrebné realizovať v súlade s rozhodnutím 

Krajského pamiatkového úradu Trnava pozostávajúcich z výmeny latovania, pokládky 

fólie, výmeny strešnej krytiny a klampiarskych konštrukcií národnej kultúrnej 

pamiatky Kostola Nanebovzatia Panny Márie.  

Loď kostola je v súčasnosti zastrešená sedlovou strechou z pálenej krytiny typu 

bobrovka. 

 

Obhliadka miesta realizácie prác je možná: kontaktná osoba podľa bodu 1. 

 

6/ Rozdelenie premetu zákazky na časti: 

 

 Nie 

 



7/ Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky: 

 

 Ukončenie zákazky max. do 31.9.2020.  

 

8/ Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

 

 Zákazka bude financovaná z rozpočtu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolné 

Orešany, dotácie Ministerstva kultúry SR a dotácie obce Dolné Orešany.  

Splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry. Obstarávateľ nie je platcom DPH. 

 

9/ Podmienky účasti uchádzačov, predloženie dokladov: 

 

 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 

32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač predloží:  

- Cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

10/ Doplňujúce informácie o predmete zákazky : 

 

 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

 

11/ Lehota na predkladanie ponúk: 

 

 Od 1.7.2020 do 5.7.2020 do 12,00 hod. 

 

12/ Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

 

Farský úrad Dolné Orešany, 919 02  Dolné Orešany 1 

Poštou alebo osobne na adresu farského úradu, v zalepenej obálke s heslom: 

„Rekonštrukcia strechy – NEOTVÁRAŤ“. Pri doručení poštou je potrebné, aby bola 

ponuka doručená už 5.7.2020 v sídle obstarávateľa. 

Alebo elektronickou cestou na email: farnost.dolneoresany@abu.sk do predmetu 

správy je potrebné uviesť text: „Rekonstrukcia strechy–NEOTVARAT“. 

 

13/  Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 

Najnižšia celková cena.   

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

14/ Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní 

podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na obstarávanie dodania tovaru a prác. 

 

 



15/ Spoločný slovník obstarávania: 

 

45212350 – 4 – budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu; 

45212360 – 7 – stavebné práce na cirkevných budovách; 

45111300 – 1 – demontážne práce; 

45261000 – 4 – montáž strešných konštrukcií.   

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa:  

 

 

 

 

 

 

        
        P. Mag.theol. Miloš Zárecký OT 

                farský administrátor 

 

      Výzva zo dňa: 1. 7. 2020  

 

  

   

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


