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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 miesto:  VO SK a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Mgr. Silvia Grünzweigová, grunzweigova@vosk.sk  

Telefón:   +421 904 821 119 

 

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 
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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:  16.000,- EUR bez DPH. 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

Miesto stavby:  (k.ú. Hranovnica) v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi verejným 

obstarávateľom a zhotoviteľom. 

 

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:  

 

16.01.2017 do 10:00 hod. 

14. Spôsob predloženia ponuky:  

poštou alebo osobne 

 

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 

 

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 :  

v členení: Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).  

 

Uchádzač predloží cenu za riadenie projektu v : ..... EUR 

 

c. Podmienky účasti:  

1. podľa  § 32  ods. 1 písm. e) ZVO: Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu.  



 

 

Uchádzač predloží  : Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru so 

zameraním inžinierske stavby   

Uchádzač predloží originál alebo fotokópia s originálom pečiatky a podpisom 

2. podľa  § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:  Uchádzač  predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 

tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je 

referencia podľa § 12 ZVO, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto 

zákona. Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. (1) 

písm. a) ZVO, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom 

o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

 

Minimálna požadovaná úroveň:  

 

Uchádzač preukáže, že poskytol za predchádzajúce 3 roky služby rovnakého alebo podobného charakteru 

ako je predmet zákazky ( stavebný dozor na zákazku podobnú ako https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

zakaziek/detail/dokumenty/401091) v súhrnnej minimálnej hodnote 32 000,- EUR bez DPH. 

 

3.  Podľa  § 34 ods. 1 písm. g) ZVO : Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o 

odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Verejný 

obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej praxi osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie 

uvedených služieb.  

 

Minimálne jedna osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie musí spĺňať nasledovné minimálne 

požiadavky:  

-musí mať odbornú spôsobilosť na výkon stavebného dozoru so zameraním pre inžinierske stavby 

(potrubné, telekomunikačné, energetické a iné líniové stavby) t.j. osvedčenie o vykonaní odbornej 

skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov, alebo ekvivalentný doklad podľa práva EÚ 

-minimálne  10 rokov praxe vo funkcií stavebného dozoru na zákazkách rovnakých alebo obdobných ako 

zákazka: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/401091 

- odborná prax:  minimálne 2 zrealizované zákazky s rovnakým alebo obdobným predmetom ako predmet 

zákazky ( napr. rekonštrukcia alebo modernizácia čistiarne odpadových vôd a stokovej kanalizácie) 

v pozícii stavebný dozor za predchádzajúcich 10 rokov, pričom zmluvná hodnota takejto zrealizovanej 

zákazky musela byť aspoň v hodnote 1 000 000 EUR bez DPH  

 

Dôkazové prostriedky : 

- štruktúrovaný životopis, z ktorého bude vyplývať nasledovné: funkcia, meno a priezvisko,  vzdelanie: 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy, iné odborné vzdelanie: 

škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum, 

- dokument: zoznam zrealizovaných zákaziek : odborná prax: celková prax (roky), prax na podobných 

zmluvách, ich zmluvná cena 

-Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru so zameraním pre inžinierske 

stavby vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) alebo ekvivalentný doklad podľa práva 

EÚ- originál alebo fotokópia s originálom pečiatky a podpisom  

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve. 

 

 

S úctou, 

 

05.01.2017 

                                                                                Vladimír Horváth 

         starosta obce 

Príloha č.1: Zmluvné podmienky - Mandátna zmluva 
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