
Verejný obstarávateľ: Obec Hranovnica, OcÚ Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica 

Predmet obstarávania: zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne 
odpadových vôd v obci Hranovnica“  

Postup : zákazka podľa §117 č. 343/2015 Z. z., druh zákazky:  poskytnutie služby 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 

Obec Hranovnica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) 
Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na  zabezpečenie výkonu 
stavebného dozoru pre projekt  

 
„Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) ZVO 
Názov :   Obec Hranovnica 
Sídlo:    Sládkovičova 398/14, 059 16  Hranovnica 
Štatutárny zástupca:  Vladimír Horváth – starosta obce  
Poverený rokovať :   JUDr. Lukáš Antoni – prednosta obce 
IČO:    003 262 24        
Tel.:     0915915092 
E-mail:     prednosta@hranovnica.sk 
Internetová stránka:  www.hranovnica.sk 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu.:    3449947003/5600      

 
2. Osoba poverená  verejným obstarávaním  na základe mandátnej zmluvy : 

Kontaktné údaje :  Ing. Rastislav Tapšák 
Adresa :  Sibírska 2, 080 01 Prešov 
IČO:                           45 674 191 
Mobil :  0911 976 973 
Email :  rasto.tapsak@gmail.com 

              
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Osoba poverená  verejným obstarávaním podľa bodu 2 výzvy 
 
4. Predmet obstarávania: zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pre projekt „Rekonštrukcia a 

modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“ 
 
5. Opis zákazky:  Výkon stáleho stavebného  dozoru na stavbe čistiarne odpadových vôd v zmysle § 46 

stavebného zákona, v rozsahu kapitoly XV Cenníka na výpočet ponukových cien architektonických 
a inžinierskych služieb. Dielo je financované z prostriedkov EU štrukturálnych a investičných fondov a zo 
zdrojov verejného obstarávateľa v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Požiadavky na výkon dozoru 
sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve – v návrhu zmluvných podmienok. Cena st. prác : 1,13 mil. eur bez 
DPH. PD stavby je uložená k nahliadnutiu v profile verejného obstarávateľa pod názvom dokumentu - 
súťažné podklady na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/401091 

 
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Mandátna zmluva 
 
7. CPV kód : 71520000-9  Stavebný dozor;  71315300-2 Služby stavebného dozoru 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 16.000,00 bez DPH. 
 
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto stavby (k.ú. Hranovnica) v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej 

medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom. 
 



Verejný obstarávateľ: Obec Hranovnica, OcÚ Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica 
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10. Lehota dodania služby/ trvanie zmluvy:  V súlade so Zmluvou o dielo. Predpokladaný termín začiatku 
realizácie prác : jar 2017. Predpoklad trvania ZoD : 4 mesiace 

 
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa 
 
12. Financovanie predmetu zákazky: zo zdrojov obce, resp. zo zdrojov fondov EU 
 
13. Lehota na predloženie ponuky: 19.12.2016 do 10.00 hod.  
 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky 

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  Jediným 

kritériom je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 

oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešný.  
 
16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania  

a. poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať – Ponuka dozor - ČOV 
Hranovnica“.  Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy 

b. e-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka dozor - ČOV Hranovnica“. Kontaktný e-mail na ktorý je 
potrebné doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com 

 
17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, 
prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH). Uchádzač predloží cenu za riadenie projektu v :   .... 
eur  

c. Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu  - osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť 
stavebného dozoru so zameraním pre Vodohospodárske stavby. Uchádzač zároveň predloží 
životopis, z ktorého musí vyplývať prax v pozícii stavebného dozoru min. počas obdobia 5 rokov. 

 
18. Otváranie ponúk: 19.12.2016 o 10:30 hod; miesto – kancelária poverenej osoby podľa bodu 2 tejto výzvy :  

Ing. Rastislav Tapšák, Sibírska 2, 080 01 Prešov 
 
19. Postup pri otváraní ponúk: na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku v lehote 

na predkladanie ponúk. Verejný obstarávate si môže overiť totožnosť zástupcu (občiansky preukaz). 
 
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená  verejným obstarávaním podľa 

bodu 2 výzvy 
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve.  
 

S úctou,  
 
 

07.12.2016   ........................................  

                 dátum, podpis, pečiatka 

Príloha č. 1: Zmluvné podmienky 


