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Výzva na predloženie ponuky 
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 

Predmet zákazky: „Stavebný dozor pre projekt: Znižovanie 

energetickej náročnosti OcÚ Rovné“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:     Obec Rovné 

Sídlo: Obecný úrad Rovné 37, 090 16 Cernina 

IČO:     00330931 

DIČ:     2020808944 

V zastúpení:    Stanislav Viravec, starosta obce 

Tel.:     054 / 788 11 05, 0907 519 381  

E-mail:    obecrovne@centrum.sk     

Splnomocnená osoba pre VO: Ing. Anton Bernacký 

e-mail: bernacky.obstaravanie@gmail.com 

tel.: 0948 926 308 

 

2. Predmet a druh zákazky: 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Stavebný dozor pre projekt: Znižovanie 

energetickej náročnosti OcÚ Rovné“ 

2.2 Druh zákazky:   Služba 

2.3 Kód CPV:   71251000-2 Architektonické služby a stavebný     

dozor 

71315300-2  Služby stavebného dozoru 

71520000-9  Stavebný dozor 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky. 
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4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stavebného dozoru pre projekt: „Znižovanie 

energetickej náročnosti OcÚ Rovné“, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu – Kvalita životného prostredia, 

Prioritná os – 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch, Špecifický cieľ – 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov. 

 

Stavebný dozor v rámci realizácie stavby „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ 

Rovné“, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný 

zákon). 

Stavebný dozor bude vykonávať kontrolu vedenia uskutočňovania stavby. Kontrolou 

uskutočňovania stavby sa rozumie kontrola organizovania, riadenia a koordinácie 

stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 

stavby  a  za dodržanie  všeobecných technických  požiadaviek na výstavbu.  

 

Náplň činnosti stavebného dozoru:  

 vykonávať kontrolu a zabezpečovať: 

- spôsob a  postup uskutočňovania stavby tak, aby  sa  zaručila  bezpečnosť  

a ochrana zdravia pri práci, 

- riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, 

- odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia, 

- vedenie stavebného denníka,  

 zodpovedať: 

- za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou, 

- za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,  

 spolu zodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie 

stavby, 

 vplývať na  odstránenie závad, ktoré  na  stavbe  zistil; ak nie je možné závady 

odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámiť príslušnému 

stavebnému úradu,  

 bezodkladne informovať stavebníka o všetkých závažných okolnostiach v realizácii 

stavby.  
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Stavebný dozor bude vykonávať aj tieto činnosti, súvisiace so zhotovovaním špeciálnych 

prác pre stavbu:  

a) odovzdanie staveniska alebo montážneho pracoviska príslušnému zhotoviteľovi, 

b) vyžiadanie, kontrolu a evidenciu dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre 

stavbu,  

c) kontrolu, či zhotovitelia  vykonali  predpísané  a  dohodnuté skúšky  materiálov, 

konštrukcií a zariadení,  

d) kontrolu výsledkov a evidovanie dokladov o vykonaných skúškach,  

e) vyžiadanie a evidenciu správ o vykonaní odborných prehliadok a odborných 

skúšok (bývalých revíznych správ) u vyhradených technických zariadení,  

f) vyžiadanie  a  evidenciu  dokladov o vykonaní  úradných  skúškach vyhradených 

technických zariadení (ak sa mali vykonať),  

g) spracovávanie dokladov potrebných pre komunikáciu a vyúčtovanie mesačných 

výkazov s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

h) kontrolu priebehu realizácie prác a dodržiavanie zmluvných podmienok 

stanovených zmluvou o dielo medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom 

stavby „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“, v súlade so zmluvou o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom (Obec 

Rovné) a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 

i) kontrola súladu jednotlivých fakturovaných položiek s vykonanými prácami             

a rozpočtom podľa zmluvy o dielo na predmetnú stavbu medzi zhotoviteľom 

stavby a obcou Rovné, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, 

j) všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudácie stavby a jej odovzdanie do 

užívania. 

 

Verejný  obstarávateľ požaduje  vykonávať stály  stavebný  dozor  na  stavbe  –  doba 

realizácie stavby:  

Služba bude poskytovaná počas celej doby realizácie stavby „Znižovanie energetickej 

náročnosti OcÚ Rovné“, vrátane zabezpečovania kolaudačného konania až do vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

 

 Termín začatia poskytovania výkonov služieb stavebného dozoru:  

 Deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi, čo bude poskytovateľovi služby stavebného 

 dozoru oznámené najneskôr 2 dni pred uvedeným termínom.  
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Termín ukončenia poskytovania výkonov služieb stavebného dozoru:  

 Deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 

 pre stavbu „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“. 

 

5. Typ zmluvy a predpokladaná hodnota zákazky: 

5.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služby na činnosť 

stavebného dozoru.  

5.2 Predpokladaná hodnota zákazky je 4 960,00 € bez DPH. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obec Rovné 

Obecný úrad Rovné 37 

090 16 Cernina 

 

7. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Dĺžka výkonu stavebného dozoru je v súlade s výkonom stavebných prác projektu. 

 

8. Podmienky účasti: 

Pre splnenie podmienok účasti, úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží: 

 originál alebo overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie 

starší ako 3 mesiace ku dňu podpisu zmluvy, 

 kópiu osvedčenia  na  výkon stavebného dozoru  na  požadovaný predmet činnosti 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo ekvivalentný doklad.  

 

9. Cena a spôsob určenia ceny: 

Uchádzač stanoví pevnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Cenová ponuka musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.  

 

10. Obsah a spracovanie ponuky: 

 Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na 

trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem 

o účasť vo verejnom obstarávaní. 

 Uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, 

ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu 

a predložila ponuku. 
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 Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na 

vykonávanie činnosti v predmete zákazky (dokladuje sa fotokópiou oprávnenia 

podnikať).  

 

11. Predložená ponuka musí obsahovať: 

 konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH, 

 sadzbu a výšku DPH, 

 konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH, 

 doklady a dokumenty podľa bodu 8. tejto výzvy, 

 v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH o tomto upovedomí vo svojej ponuke. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky: 

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  do 03.04.2017 – 12:00 hod. 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzači doručia svoje ponuky v slovenskom jazyku: 

 v elektronickej forme na e-mailovú adresu splnomocnenej osoby pre verejné 

obstarávanie: bernacky.obstaravanie@gmail.com, alebo 

 v písomnej forme na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa: Obec Rovné, Obecný 

úrad Rovné 37, 090 16 Cernina v uzatvorených obálkach a označené: „SD Rovné – 

NEOTVÁRAŤ“.  

 

14. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk: 03.04.2017 o 12:30 hod. 

Miesto otvárania a vyhodnotenia ponúk: Obec Rovné, Obecný úrad Rovné 37, 090 16 

Cernina. 

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, vrátane DPH. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 

Lehota viazanosti ponúk sa neurčuje. 
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17. Záverečné ustanovenia: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak 

ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa. 

 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri  

postupe  zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v 

zmysle zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Hanušovciach nad Topľou, dňa 20.03.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Anton Bernacký                    Stanislav Viravec 
                      splnomocnená osoba pre VO                                      starosta obce 

 


