
 
 

____________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

 Názov organizácie : Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zubrohlava 

 Sídlo organizácie :  Hlavná 259  Zubrohlava  029 43 

 IČO : 31912214 

 Internetová adresa : www.farazubrohlava.sk 

 E-mail : jurcisin.pavol.592@gmail.com 

 Kontaktné miesto : Hlavná 259  Zubrohlava  029 43 

 Kontaktná osoba : ThLic. Pavol Jurčišin 

 E-mail : jurcisin.pavol.592@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy :                                                  

 2.1 Názov zákazky : „Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt“.            

 2.3  Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo, resp. bude vystavená objednávka. 

 2.4  Druh zákazky : zákazka na služby 

3. Opis predmetu zákazky :    

 3.1 Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci projektu 

PLSK.01.01.00-12-0171/17 Ochrana dedičstva pohraničia poľsko-slovenského cez renovácie 

historických objektov vo farnostiach Lipnica Wielka a Zubrohlava. 

 3.2. Verejný obstarávateľ požaduje , aby jednotlivé verejné obstarávania boli vykonané v zmysle platnej 

metodiky pre Program INTERREG PL-SK. 

 3.2 Verejný obstarávateľ umožní spájanie jednotlivých zákaziek do spoločných verejných obstarávaní, 

avšak tak, aby tým nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení.  

 

  Bližší opis jednotlivých predpokladaných verejných obstarávaní: 

 

  

Názov predmetu zákazky Opis Rozpočtová 

hodnota s 

DPH 

Predpokladaný postup 

VO 

reštaurovanie kostola sv. 

Petra a sv. Pavla v 

Zubrohlave 

reštaurátorské práce v národnej 

kultúrnej pamiatke, kostole sv. 

Petra a sv. Pavla v Zubrohlave 

v zmysle reštauratorskeho 

prieskumu a návrhu na 

reštaurovanie pamiatky 

tvoriaceho prílohu ŽoNFP 

60 000,00 Verejná súťaž pre 

podlimitnú zákazku bez 

využitia elektronického 

trhoviska. 

lešenie prenájom, montáž, prestavba a 

demontáž lešenia pre 

reštaračné práce v kostole sv. 

Petra a sv. Pavla v Zubrohlave 

20 000,00 Zákazka podľa §117 

ZVO 

reštaurovanie kríža reštaurátorské práce na 

kultúrnej pamiatke, 

prícestnom kríži v zmysle 

reštaurátorského výskumu 

20 000,00 Verejná súťaž pre 

podlimitnú zákazku bez 

využitia elektronického 

trhoviska. 

reštaurovanie organu reštaurátorské práce na 

kultúrnej pamiatke, organ - 

polychromovaná drevorezba - 

v zmysle organologického 

80 000,00 Verejná súťaž pre 

podlimitnú zákazku bez 

využitia elektronického 

trhoviska. 

 

Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov 

Zubrohlava 



výskumu 

vybudovanie 

infraštruktúry pri 

kultúrnej pamiatke 

vybudovanie parkoviska s 

oddychovou zónou v zmysle 

projektovej dokumentácie 

tvoriacej prílohu ŽoNFP 

138 590,53 Zákazka podľa §117 

ZVO 

odborný dozor odborný dozor pre realizáciu 

reštaurátorských aktivít 

projektu 

10 000,00 Zákazka podľa §117 

ZVO 

stavebný dozor stavebný dozor pre realizáciu 

investíčných aktivít projektu 

1 500,00 Prieskum trhu 

doprava 2 x preprava tam a späť pre PL 

účastníkov vzdelávacieho 

reštaurátorského workshopu v 

Zubrohlave 

300,00 Prieskum trhu 

strava celodenná strava a pitný režim 

pre účastníkov podujatia 

"vzdelávací reštaurátorský 

workshop" 

200,00 Prieskum trhu 

tlmočník tlmočenie počas podujatia 

"vzdelávací reštaurátorský 

workshop" 

200,00 Prieskum trhu 

doprava preprava tam a späť pre PL 

účastníkov podujatia 

"Prezentácia a posvätenie 

reštaurovaného organu a kríža" 

150,00 Prieskum trhu 

obed polievka, hlavné jedlo, dezert a 

pitný režim pre účastníkov 

podujatia "Prezentácia a 

posvätenie reštaurovaného 

organu a kríža" 

700,00 Prieskum trhu 

tlmočník tlmočenie počas podujatia 

"Prezentácia a posvätenie 

reštaurovaného organu a kríža" 

100,00 Prieskum trhu 

doprava preprava tam a späť pre PL 

účastníkov podujatia 

"Otvorenie výstavy 

obnovených nástenných 

malieb s adventným 

organovým koncertom" 

150,00 Prieskum trhu 

občerstvenie občerstvenie pre návštevníkov 

podujatia "Otvorenie výstavy 

obnovených nástenných 

malieb s adventným 

organovým koncertom" 

700,00 Prieskum trhu 

tlmočník tlmočenie počas podujatia 

"Otvorenie výstavy 

obnovených nástenných 

malieb s adventným 

organovým koncertom" 

100,00 Prieskum trhu 



brožúra o reštaurovanej 

národnej kultúrnej 

pamiatke kostola sv. Petra 

a sv. Pavla v Zubrohlave 

brožúra o reštaurovanej 

národnej kultúrnej pamiatke 

kostola sv. Petra a sv. Pavla v 

Zubrohlave - vytvorenie 

textového a fotografického 

obsahu brožúry, grafické 

spracovanie a vytlačenie v 

prevedení A5, CMYKY, papier 

180 gr/m2, min. 35 strán 

12 500,00 Zákazka podľa §117 

ZVO 

informačné tabule  informačná tabuľa s potlačou o 

realizácii projektu s povinnými 

náležitosťami publicity, 70x90 

cm 

300,00 Prieskum trhu 

roll-up banner informačný banner o projekte s 

povinnými náležitosťami 

publicity, rollup systém, 

90x200 cm 

150,00 Prieskum trhu 

web podstránka  vytvorenie podstránky a jej 

spravovanie počas realizácie 

projektu pre prezentáciu 

projektu, aktivít a investícii vo 

farnosti Zubrohlava 

300,00 Prieskum trhu 

prezentácia v 

komunikačných médiách 

propagácia projektu, 

spolupráce a reštaurátorských 

prác prostredníctvom 

masmédií na regionálnej i 

národnej úrovni 

4 000,00 Prieskum trhu 

propagačné plagáty plagáty na propagáciu podujatí 

A3, CMYKY, papier 130 gr/m2, 

grafické spracovanie a tlač 

120,00 Prieskum trhu 

preklady preklady textov zo slovenčiny 

do polštiny a naopak v rámcie 

implementácie projektu 

1 000,00 Prieskum trhu 

 

 

 4. Podmienky účasti : 

 Osobné postavenie : 

4.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu 

zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 

služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí 

obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

4.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám na 

webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri 

ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

  

5. Možnosť predloženia ponuky : 

 5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania : 

 6.1 Zálohy nebudú  poskytované. 



 

7. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky : 

7.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača ( môže byť aj súčasťou ostatných 

dokumentov) 

7.2 Cenová ponuka za celý predmet plnenia. 

                

8. Lehota na predloženie ponúk : 

8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do : 19.12.2019 do 1200 hod. 

8.2  Emailová adresa, na ktorú sa majú ponuky zaslať : jurcisin.pavol.592@gmail.com 

      8.3  Ponuky požadujeme predložiť elektronicky na email.  

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk : 

9.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

9.2 Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania. 

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :       

10.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk               

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú  

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

V Zubrohlave 10.12.2019 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                     

...................................................... 

ThLic. Pavol Jurčišin  
Štatutárny zástupca 

 


