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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“): 

 

1. Identifikácia verejného 

obstarávateľa: 

ustanovenie zákona § 7 ods. 1 písm. d) 

Názov Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát 

Hrabušice 

Sídlo Hlavná 233, 05315 Hrabušice 

Štatutárny zástupca Ing. Marcel Slivka 

IČO 17151970 

DIČ 2020503045 

IČ DPH SK2020503045 

E-mail urbariathrabusice@gmail.com 

Internetová stránka http://www.urbariathrabusice.sk/ 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu SK97 3100 0000 0043 1023 6404 

2. Poverená osoba pre VO: Názov JUDr. Anna Filipová 

Sídlo Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO 47874856 

DIČ 1078651805 

IČ DPH nie je platca DPH 

E-mail judr.filipova.vo@gmail.com 

3. Miesto a spôsob 

predloženia/doručenia ponuky 

osobne/prostredníctvom 

pošty: 

sídlo poverenej osoby  

E-mail judr.filipova.vo@gmail.com 

4. Predmet obstarávania Názov projektu:  Rekonštrukcia technického diela Blajzloch 

Názov procesu: Stavebný dozor  

Stručný opis zákazky Cieľom VO je výber dodávateľa služieb 

súvisiacich s činnosťou stavebného dozoru pri 

stavebných prácach, ktoré zabezpečia 

rekonštrukciu hrádze Blajzloch. Podrobné 

vymedzenie predmetu zákazky tvorí bod 6 tejto 

výzvy.  

CPV kód 71315300-2 Služby stavebného dozoru; 

71520000-9   Stavebný dozor 

5.  Výsledok verejného 

obstarávania 

zmluva – písomná 

forma 

Zmluva o poskytnutí služby 
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minimálne zmluvné 

podmienky 

Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. 

a budú v nej zahrnuté všetky náklady spvisiace s 

plnením záväzku dodávateľa. 

Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača. 

Cena bude určená v eurách nasledovne: 

- cena spolu bez DPH 

- DPH 20% 

- cena spolu vrátane DPH 

K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny 

zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie 

sú prípustné. 

Miesto a termín dodania – podľa bodu 8 tejto 

výzvy 

Platobné podmienky: 

• Objednávateľ neposkytne dodávateľovi 

preddavok. 

• Platba bude vykonaná bezhotovostným 

platobným stykom na základe riadne 

vystavenej faktúry. 

• Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti stanovené právnymi 

predpismi pre daňové doklady. 

• Splatnosť faktúry bude 30 dní od 

vystavenia faktúry. 

• Prílohou faktúry bude súpis 

vykonaných stavebných prác a dodávok 

potvrdený objednávateľom. 

Dodacie podmienky: Dodávateľ vykonáva 

činnosti spojené s predmetom služieb na vlastnú 

zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje 

technické špecifikácie, právne a technické 

predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný 

zákon, zákon o bezpečnnosti a ochrane zdravia 

pri práci. 

6.  Podrobný opis predmetu 

zákazky (predmetu 

obstarávania) 

opis: stavebný dozor  

 

▪ spolupracuje s technickým dozorom investora 

▪ oboznamuje sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje 

realizácia stavby – stavebného diela, najmä s projektom stavby 

pre stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných stavebných 

povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s 

vybratými časťami zmluvy o dielo, na základe ktorej bude 

realizované stavebné dielo, 

▪ kontroluje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia 

a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie 

stavby, 
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▪ bezodkladne informuje stavebníka o všetkých závažných 

okolnostiach majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných 

stavebných prac, 

▪ kontroluje vecnú správnosť a úplnosť podkladov a  dokladov 

predkladaných zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami 

zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela 

▪ kontroluje tie časti stavebného diela, ktoré budú v ďalšom 

postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie 

výsledkov kontroly do stavebného denníka, 

▪ spolupracuje s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého 

činnosť je zabezpečovaná zhotoviteľom stavby, 

▪ organizuje vedenie operatívnych porád vedenia stavby ako aj 

kontrolný deň stavby 

▪ vypracováva mesačné hodnotiace správy o vývoji stavby, ktoré 

budú obsahovať: 

▪ informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie, 

▪ popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého 

mesiaca; 

▪ porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG 

stavby zhotoviteľa stavby; 

▪ dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom 

rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz výstavby, 

rozhodujúcich detailov za účelom zdokumentovania činnosti TD 

resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa stavby, 

▪ hodnotenie stavu  spracovania projektovej dokumentácie 

skutočného realizovania stavby 

▪ vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku, 

▪ údaje o problémových oblastiach a odporučeniach Mandantovi, 

pokiaľ budú potrebné kroky z jeho strany, 

▪ sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonáva predpísané 

a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich 

výsledkov, 

▪ vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 

▪ sleduje vedenie stavebného denníka v súlade so Stavebným 

zákonom a podmienkami zmluvy, 

▪ spolupracuje so  zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na 

odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby 

živelnými udalosťami, 

▪ kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby 

a dohodnutých podmienok stanovených stavebníkom a 

upozornenie zhotoviteľa na kontroluje nedodržanie termínov, 

vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie 

majetkových sankcií, 

▪ kontroluje riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a 

konštrukcií na stavenisku, 

▪ v priebehu výstavby pripravuje podklady pre záverečné 

hodnotenie stavby, 

▪ kontroluje stav a kvalitu projektu skutočného realizovania 

stavby, ktorého vyhotovenie je povinnosťou zhotoviteľa stavby, 

▪ organizačne zabezpečuje odovzdanie a prevzatie stavby medzi 

zhotoviteľom stavebného diela alebo  jeho samostatnej funkčnej 

časti  a stavebníkom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a 

prevzatí, 

▪ kontroluje doklady, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii  

dokončenej stavby, 

▪ kontroluje odstránenie zjavných nedostatkov a nedorobkov, 

uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej 

časti,  kontroluje odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri 

preberaní v dohodnutých termínoch, 
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▪ zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej 

funkčnej časti stavby, 

▪ kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom stavby. 

opis stavby: -  riešený : CKN  1767/1, k.ú. Vernár 

- zabezpečí rekonštrukciu hrádze Blajzloch v 

zmyśle projektowej dokumentácie 

- bližšia špecifikácia v prípade potreby bude 

poskyntutá na základe žiadosti 

sociálny aspekt NIE 

 zelené VO NIE 

7. Predpokladaná hodota zákazky proces prieskumu trhu stanovuje sa v EUR bez DPH 

medián 

8. Miesto a termín dodania 

predmetu zákazky, lehota na 

dodanie alebo dokončenie 

predmetu zákazky alebo trvanie 

zmluvy 

 Na mieste a počas realizácie projektu 

 

NUTS kód: SK042 - Košický kraj 

9. Financovanie predmetu 

zákazky 

projekt 

spolufinancovaný z 

operačného programu: 

„Program rozvoja vidieka“ 

10. Lehota na predloženie ponuky 19.03.2020 10:00 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

s pravidlami ich uplatnenia a 

spôsob hodnotenia   ponúk 

 najnižšia ponúknutá cena za celý predmet 

prieskumu trhu s DPH 

12. Pokyny na zostavenie ponuky forma v listinnej alebo elektronickej forme vyplnením 

prílohy k tejto výzve a zaslaním na určenú adresu 

doručovania 

počet vyhotovení 1 

jazyk slovenský 

spôsob označenia 

ponuky 

mail: predmet zaslanej výzvy:tzn. RE: 

písomne: “Blajzloch-oprava hrádze -stavebný 

dozor-cenová ponuka” 

variantné riešenie nie je možné 

komplexnosť dodávky ponuka na celý predmet zákazky 

platnosť ponuky 31.12.2020 

poskytovanie 

informácií 

písomne prostredníctvom pošty, elektronicky, 

resp. kombinácia uvedených 

prílohy/doklady/údaje: vyžadujú 

sa: 

Identifikačné údaje uchádzača: 

(obchodné meno a sídlo uchádzača, 

IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, a 

pod.) s uvedením predmetu zákazky 

na ktorú sa ponuka predkladá – 

odporúčanie predloženia (Príloha 

1) PODPIS, PEČIATKA (ak 

relevantné) 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

na vyhodnotenie ponúk (Príloha) 
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PODPIS, PEČIATKA (ak 

relevantné) 

Fotokópia dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, poskytovať službu 

resp. uskutočňovať stavebné práce 

IBA v prípade, ak nie je verejne 

dostupná;  

13. Otváranie ponúk 19.03.2020 13:00 

neverejné  

14. Ďalšie informácie Zadávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami 

kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po 

ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone 

kontroly/auditu.  

  Prílohou Výzvy je aj návrh Zmluvy o dielo – original v 3 vyhotoveniach 

predkladá iba víťazný uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa 

po oznámení výsledkov VO; PODPIS, PEČIATKA (ak relevantné) 

  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom 

následne nebude uzatvorená Zmluva; 

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na 

predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka; a/alebo ak 

kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie; 

• nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať 

určeným požiadavkám; 

• neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky 

prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre 

požadovaný predmet zákazky; 

uzatvoriť zmluvu len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať vykonaný zápis v 

registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit 

zadávanej zákazky vyžaduje. 

  
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením ku 

konkrétnym výrobkom, značkám resp. výrobcom uvedeným v projektovej 

dokumentácii, technickej špecifikácii a výkaze výmere (ďalej len "výrobky"). Pri 

použití ekvivalentného riešenia k výrobkom musí mať navrhované riešenie 

vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) 

uvedených výrobkov (materiálov, technológií, atd.). 

15. Upozornenie PHZ do 30 000,00 

EUR bez DPH 

prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu 

odberateľsko-dodávateľského vzťahu. 

Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE 

oznamovať výsledky prieskumu trhu subjektom, 

ktoré v rámci prieskumu predložili ponuku. 

PHZ nad 30 000,00 

EUR bez DPH 

prieskum trhu NEVEDIE k uzavretiu 

odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži 

zadávateľovi len na informatívne účely. V 

danom prípade zadávateľ nebude oznamovať 

výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré 

v rámci prieskumu predložili ponuku. 
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_________________________ 

JUDr. Anna Filipová 

poverená osoba pre VO 

11.03.2020 

Prílohy:  

Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria 

Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služieb - návrh 


