
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
Nám. Jána Pavla II. č.7 

950 50 Nitra 
_________________________________________________________________________________	

 

V Ý Z V A 
 
na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:  
 
- výberu dodávateľa reštaurátorských prác pre projekt "Zlepšenie turistickej 
infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  vrátane 
obnovy jeho častí". 
 
 
1/ Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
Adresa organizácie: Nám. Jána Pavla II. č.7, 950 50 Nitra 
Splnomocnený na zastupovanie: Mgr. Ing. Martin Štofko, diecézny ekonóm 
IČO: 35593008 
DIČ: 2021114722 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
2/ Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Martin Štofko, diecézny ekonóm 
 
3/ Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby 
 
4/ Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa reštaurátorských prác pre projekt "Zlepšenie 
turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad –  
vrátane obnovy jeho častí".  
Rozsah prác:  
Reštaurovanie obranných múrov 
Reštaurovanie pivnice pod hradným palácom 
Reštaurovanie schodiskových stupňov vo veži katedrály.  
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa jedná o odborné reštaurátorské práce a súčasťou 
dodávky musí byť aj dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác odsúhlasená 
pamiatkovým úradom. 
  
5/ Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možné 
 
6/ Predpokladaná hodnota obstarávaných prác je 29.980,- EUR 
 
7/ Variantné riešenie: nepripúšťa sa 
 
8/ Požadovaný termín realizácie: do 15. 10. 2015 
 
9/ Kritérium na vyhodnotenie ponuky a hodnotenie: 



Kritériom pre výber dodávateľa je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií:  
1. celková cena s DPH za celý predmet zákazky.  
2. celková lehota realizácie v kalendárnych dňoch od prevzatia staveniska do 

protokolárneho odovzdania diela. 
Body budú uchádzačom pridelené nasledovným spôsobom: 
Najvýhodnejšia ponuka v kritériu Celková cena dostane 70bodov, ostatným ponukám budú 
body pridelené na základe výpočtu "Hodnota najvýhodnejšej ponuky : Hodnota posudzovanej 
ponuky) x 70" 
Najvýhodnejšia ponuka v kritériu Celková lehota realizácie dostane 30bodov, ostatným 
ponukám budú body pridelené na základe výpočtu "Hodnota najvýhodnejšej ponuky : 
Hodnota posudzovanej ponuky) x 30" 
Celkový súčet bodov bude podkladom pre určenie umiestnenia, pričom ponuka s vyšším 
počtom bodov sa umiestni na lepšom mieste.  
    
Otváranie obálok s ponukami je pre uchádzačov prístupné, uskutoční sa na Biskupskom 
úrade, kancelárie Dolný dvor, Nám. Jána Pavla II. 5, 950 50 Nitra dňa 29.7.2015 o 14:00 hod, 
vyhodnocovanie je neverejné. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačovi, ktorého ponuku 
verejný obstarávateľ príjme, zaslané oznámenie o jej prijatí a uchádzač bude vyzvaný na 
podpísanie zmluvy.  
 
10/ Termín predloženia ponuky 
Do 29. 07. 2015 do 13.00 hod poštou alebo osobne v podateľni Biskupského úradu, adresa 
Nám. Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra.  
Cenovú ponuku so všetkými súčasťami môže uchádzač doručiť aj elektronicky na adresu 
(spacek@externeobstaravanie.sk) 
 
11/ Pokyny na spracovanie ponuky a obsah ponuky: 
Uchádzač v cenovej ponuke predloží: 
- cenu za uskutočnenie prác za celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 
- rozpočet spracovaný na základe poskytnutého zadania 
- oprávnenie na poskytovanie obstarávaných služieb formou kópie výpisu z obchodného alebo 
živnostenského registra.  
 
 
 
V Nitre 21.07.2015 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Martin Štofko, v. r. 
diecézny ekonóm 



 

Príloha č. 1. Formulár ponuky 
 
 
 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

 
Po preskúmaní výzvy na predkladanie ponúk ja/my, dolu podpísaný/í, ponúkam/e poskytnutie 
obstarávaných reštaurátorských prác pre projekt "Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej 
kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho časti" v zmysle definovaných požiadaviek v súlade so 
všeobecne platnými predpismi za nižšie uvedenú cenu: 
 

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE 

  

Kritérium č. 1: Celková cena Navrhované cena 
v EUR bez DPH DPH Navrhovaná cena 

v EUR s DPH 

 

Ponúkaná cena za celý rozsah 
predmetu zákazky  

   

	
	

Kritérium č. 2: Lehota realizácie  

Počet kalendárnych dní od 
prevzatia staveniska do 

protokolárneho odovzdania diela   
 

 
 

V ........................., dňa ............... 
 
 
 
 
 
Meno, funkcia a podpis: 

 

																																																													
1. Nehodiace sa škrtnite 


