
 

 

 

 

Obec Slovenská Volová, Obecný úrad Slovenská Volová 36, 067 22 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku 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 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

   Názov verejného obstarávateľa: 

      Sídlo: Obec Slovenská Volová,  

      Obecný úrad Slovenská Volová, Slovenská Volová 36,  067 22 

      Štatutárny zástupca:  Pavol Šimurda, starosta 

      IČO:00323535        

      Tel.:  +421 57 788 05 02        

      E-mail: obec.slov.volova@centrum.sk 

 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

   Typ zmluvy: Mandátna zmluva podľa § 566  Obchodného zákonníka. 

 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

  „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU MRK PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE   

  MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY“  – STAVEBNÝ  DOZOR 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): služby 

 

5. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV: 

     Spoločný slovník obstarávania:  

    71520000-9 -  Stavebný dozor 

 

   6. Miesto dodania predmetu zákazky : intravilán obce Slovenská Volová; 

 

   7. Lehota na realizáciu zákazky : lehota na  realizáciu zákazky sa stanovuje na 6 mesiacov 

   od odovzdania a prevzatia staveniska do odovzdania a prevzatia stavby  objednávateľom. 
 

 

 

 8. Opis predmetu zákazky: 
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Vykonávanie stavebného dozoru počas stavebných prác pri výstavbe  a rekonštrukcii 

miestnej infraštruktúry. 
  Obsahom stavebných prác je : SO 01 CHODNÍK;  

                                               SO 02 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA  

 

Rozsah činnosti: 

- Vykonávanie stavebného dozoru v rozsahu ustanovenia § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

- Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa bude realizovať stavba, 

najmä s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom stavebného povolenia, s 

obsahom zmluvy o dielo.  

- Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením 

odberných miest vody elektrickej energie, so zabezpečením vytýčenia všetkých 

nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, ktoré určí 

a zabezpečí objednávateľ. 

- Sledovanie dodržiavania podmienok stavebného povolenia počas realizácie stavby. 

- Sledovanie prác - či sú vykonávané v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi    

predpismi, podmienkami zmluvy o dielo a projektovou dokumentáciou, sledovanie a 

kontrolovanie priebehu stavebných práv, kvality vykonaných prác, dodržiavanie 

technologických postupov prípravy a realizácie projektu s platnými normami, predpismi, 

technickou a projektovou dokumentáciou stavby. 

- Sledovanie a kontrola predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií, 

technológií a samotných prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predkladania 

dokladov, ktoré preukazujú ich kvalitu (atesty, protokoly, certifikáty, atď.). 

- Kontrola a sledovanie vecného obsahu a vedenia stavebného denníka v súlade s 

podmienkami uzavretej zmluvy o dielo so zhotoviteľom a platných noriem. 

- Zvolávanie kontrolných dní, účasť na kontrolných dňoch a vyhotovenie zápisov, 

- Bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, osobitné 

kontrolovanie tých časti stavby, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú 

neprístupné. 

- Sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby a kontrolovanie kvality a 

dodržiavania podmienok stavebného povolenia. 

- Kontrola čerpania nákladov, kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a 

cenovej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými zmluve o dielo 

na zhotovenie stavby a ich predkladanie objednávateľovi.  

- V prípade požiadavky naviac prác definovanie rozsahu naviac prác a ich predloženie na 

odsúhlasenie objednávateľovi. 

- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo 

na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.  

- Príprava podkladov na odovzdanie a prevzatie realizovaných výkonov, účasť na 

jednaniach o prevzatí a odovzdaní stavby, vyhotovovať fotodokumentáciu stavby.  

- Účasť na kolaudačnom konaní a plnenie požiadaviek z kolaudačného konania, kontrola 

vypratania staveniska. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky 

bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného 

uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 



 

 

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet tejto zákazky bude financovaný z vlastných 

zdrojov a z NFP  cez Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského 

orgánu pre časť operačného programu Ľudské zdroje. 

 
11. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí podľa §32 ods.1 písm. e) a f) ZVO spĺňať nasledovné podmienky: 

a) platné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na činnosť stavebného dozoru podľa zákona 

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov, kategória Inžinierske stavby, podkategória 21 – Dopravné 

stavby. 

b) platný doklad o oprávnení poskytovať službu; u právnických osôb výpis z obchodného 

registra u fyzických osôb oprávnených podnikať živnostenský list. 

- uchádzač so sídlom v SR doklady podľa písm.  b)  nepredkladá, verejný    

obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch. 

- uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia SR, predkladá doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno tento doklad 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

c) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným 

vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy (podpísané štatutárnym 

orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu 

dodávateľov). 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena s DPH. Víťazným uchádzačom sa 

stane uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou s DPH. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 14.1.2022   do:  10:00 hod. 

 

Otváranie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa 14.1.2022 o 10:30 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 

nebude prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: 

Uchádzač môže predložiť ponuku listinne a/alebo elektronicky. Ponuka predložená v listinnej 

forme môže byť doručená poštou, osobne, kuriérom alebo iným doručovateľským subjektom. 

Ponuka predložená v elektronickej forme môže byť doručená emailom  

14.1. V prípade predloženia v listinnej forme je adresa pre doručenie ponuky: 

Obec Slovenská Volová,  

Obecný úrad Slovenská Volová, Slovenská Volová 36,  067 22 

14.2. V prípade predloženia v elektronickej forme je adresa pre doručenie ponuky: 

Email: dgajdosova@centrum.sk 
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Ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom zákazky _ 

STAVEBNÝ DOZOR  

 

15. Požadovaný obsah ponuky: 

 

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 

uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá vrátane evidenčného 

čísla osvedčenia 

o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebného dozoru  – Príloha č.1 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č.2 

c) čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f) – Príloha č.3 

d) platné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na činnosť stavebného dozoru podľa 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov, kategória Inžinierske stavby, 

podkategória 21 – Dopravné stavby. 
 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky. 

 

  Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení  

  ponúk všetkým uchádzačom elektronicky a písomne. S úspešným  uchádzačom bude  

  uzatvorená Mandátna zmluva. 

 

17. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:  

 

Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:  

-nebola predložená žiadna cenová ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 

alebo požiadavky na predmet obstarávania,  

-predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné možnosti verejného obstarávateľa,  

-zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zverejnená.  

 

18. Doplňujúce informácie:  

 

-V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné aj doplniť 

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených v 

zadaní bude uchádzačom zaslané e-mailom.  

 

 

 



 

 

-Zadávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk.  

-V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, zadávateľ opätovne vyhodnotí  

ponuky ostatných uchádzačov a môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý 

alebo tretí v poradí.  

-Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu 

procesu verejného obstarávania.  

-Pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu 

verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky.  

-Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.  

-Na predloženie prílohy č. 4 „Mandátna zmluva“ bude vyzvaný úspešný uchádzač.  

 

Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: áno 

 

Lehota viazanosti ponuky: 31. 12. 2022  

 

 

 

 

 

S úctou 

 

 

                                                                                     Pavol Šimurda, starosta obce 

  

4.1.2022 

 

 

 Prílohy: 

 Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača 

 Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria 

 Príloha č.3 – čestné vyhlásenie uchádzača – podmienky účasti 

 Príloha č.4 – Návrh zmluvy 

 

Projektová dokumentácia  je  zverejnená na stránke obce : 

 https://slovenska-volova.webnode.sk/zverejnene-informacie/vyzva-na-predkladanie-ponuk/ 



 

 

 
 
 


