
Výzvana predkladanie ponúk 
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona 

č.343//22015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon v platnom znení“) 

 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Ladomírová 
Poštová adresa:Ladomírová 134 
Mesto:Ladomírová 
PSČ: 090 03 
IČO: 319522196 
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Havrila, správca farnosti 
tel. č. +421 910513308 
email: jerej.jozef@post.sk 
 
 
2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
I. etapa obnovy gréckokatolíckeho dreveného kostola v Šemetkovciach, ÚZPF 
č. 254/1-2 
 
3. Druh zákazky:Oprava a náter šindľovej strešnej krytiny kostola. 
 
4. Hlavné miesto dodania tovaru /poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 
Gréckokatolícky  drevený kostol v Šemetkovciach 
 
5. Výsledok verejného obstarávania 
Uzavretie zmluvy o dielo v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
č.5513//11991 Zb. v zneníneskorších predpisov. 
 
6. Stručný opis zákazky 
Zákazka predstavuje obnovu strechy a súvisiacich konštrukcií - ošetrenie drevených 
konštrukcií proti hubám a drevokaznému hmyzu a zhotovenie fotodokumentácie. 
 
7.Hlavný predmet zákazky:Obnova gr.kat. dreveného kostola v Šemetkovciach, č. 
ÚZPF 254/1-2 - Oprava a náter šindľovej strešnej krytiny. 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 14 166,67 Eur 
 
9. Realizácia prác v mesiacoch: 9-12/2020 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie/štátneho rozpočtu sospoluúčasťou 
vlastníka. 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
Dátum a čas: 04.09.2020 
 



13. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
emailom,osobne alebo poštou na adresu: jerej.jozef@post.sk;  
Gréckokatolícky farský úrad, Ladomírova 134, 090 03  
s označením Gréckokatolícky kostol v Šemetkovciach - cenová ponuka 
 
14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk - slovenský jazyk. 
 
15. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 24.8. 2020 
 
16. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle:  
25.8.2020 
 
17. Informácia o vyhodnotení ponúk: verejný obstarávateľ po vyhodnoteníponúk 
bezodkladnezašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých 
ponukysa vyhodnocovali.Prípadné nejasnosti resp. osobnú obhliadku je možné 
konzultovať adohodnúť s Mgr. Jozefom Havrilom, tel. +421 910513308 
 
 
 
 
 
 


