
 
1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

Výzva na predkladanie ponúk 
podľa 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. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 
ÚRADNÝ NÁZOV : Mesto Dudince 

ADRESA SÍDLA : Okružná 212/3, 962 71 Dudince 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO : 00 319 902 

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta 

KONTAKTNÁ OSOBA : Ing. Danica Rajčanová, projektový manažér 

TELEFÓN : +421 45 558 33 61 

MOBIL : +421 918 936 315 

E-MAIL : danica.rajcanova@dudince-mesto.sk  

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA : 
Mesto je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. ZDÔVODNENIE REALIZÁCIE ZÁKAZKY BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA : 
Verejný obstarávateľ výber poskytovateľa služby, ktorou je vykonávanie stavebného dozoru 

realizuje zadaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 

nakoľko predmetom obstarávanej zákazky nie je služba bežne dostupná na trhu a nie je určená 

na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Obstarávaná služba 

bude poskytovaná na základe jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa a na základe 

špecifických stavebno-technických požiadaviek existujúceho polyfunkčného objektu, pričom 

v tejto podobe nebude poskytovaná aj pre iných spotrebiteľov a iné osoby na trhu.  

4. NÁZOV ZÁKAZKY : Vykonávanie stavebného dozoru pre projekt : 
„Obnova a adaptácia trojpodlažného polyfunkčného objektu v Dudinciach“ 

5. DRUH ZÁKAZKY : 
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní a jej predmetom je odborná činnosť v oblasti stavebníctva. 

6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA : 
MIESTO : Dudince 

KATASTER : Dudince 

ULICA :  Okružná 122/50 

POZEMOK : KN-C 171/3 

7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA : 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Mandátnej zmluvy podľa stanovení zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi verejným obstarávateľom 

ako objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom ako dodávateľom na strane 

druhej. 

8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY : 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorou je vykonávanie občasného stavebného dozoru 

nad uskutočňovanými stavebnými prácami na stávajúcom trojpodlažnom polyfunkčnom objekte 

umiestnenom v zastavanom území mesta. 
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9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :  
HLAVNÝ SLOVNÍK : 71520000-9 Stavebný dozor 

10. CELKOVÝ ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY : 
10.1. V rámci obstarávanej zákazky sa vyžaduje vykonávanie funkcie stavebného dozoru odborne 

spôsobilou osobou v oblasti stavebníctva počas celej doby realizácie stavebných prác, pričom 

osoba vykonávajúca stavebný dozor bude : 

 zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za riadnu inštaláciu a prevádzku 

technického vybavenia na stavbe, za odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, 

vhodnosť ich použitia, odborné ukladanie strojov a zariadení, za súlad priestorovej polohy 

s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 

a spolu s dodávateľom stavby bude zodpovedať za dodržiavanie stanovených podmienok 

na uskutočnenie stavby určených príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, 

 sledovať vedenie stavebného denníka a odborne vplývať na odstránenie vád 

a nedorobkov, ktoré na stavbe zistí. 

10.2. Funkcia stavebného dozoru bude na mieste stavby vykonávaná občasne, podľa požiadaviek 

vyplývajúcich z uskutočňovaných stavebných prác na obnove a adaptácii predmetného 

polyfunkčného objektu, Vyžaduje sa vykonávanie občasného stavebného dozoru v rozsahu 

minimálne 4 hod. / týždeň, pričom predpokladaná lehota výstavby je 8 mesiacov ( od 7/2017 

do 2/2018 ). 

11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 
11.1. Predpokladaná hodnota zákazky : 3 000,00 EUR bez DPH 

11.2. Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 

neskorších predpisov a bola stanovená ako obvykle požadovaná cena za výkon funkcie 

stavebného dozoru, t.j. predpokladané hodnota zákazky stanovená ako finančná odmena, 

stanovená oprávneným percentuálnym podielom predpokladanej ceny stavebných prác, 

ktoré verejný obstarávateľ plánuje realizovať tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii 

stavby a v rozpočte stavby. 

11.3. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená aj podľa obdobných zákaziek realizovaných 

ako verejným obstarávateľom, tak aj okolitými obcami v minulosti. 

12. TRVANIE ZMLUVY V MESIACOCH : 
Mandátna zmluva bude uzavretá v trvaní 8 mesiacov, s predpokladaným zahájením výstavby 

v 7/2017 a predpokladaným ukončením v 2/2018, pričom tieto termíny budú v zmluve presne 

určené.  

13. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PALTOBNÉ PODMIENKY : 
13.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

13.2. Fakturácia a úhrada faktúr bude vykonávaná podľa podmienok uzavretej Mandátnej zmluvy. 

14. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV : 
14.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti : 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 

32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti 

musí uchádzač v ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to predložením kópie výpisu 

z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby alebo predložením 

kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade fyzickej osoby – 

podnikateľa a v oboch prípadoch doplnenú o kópiu osvedčenia o vykonaní skúšky s odbornou 

spôsobilosťou na vykonávanie stavebného dozoru v kategórii Pozemné stavby  preukazujúceho 

oprávnenie uchádzača vykonávať odborný stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby. 

14.2. Odôvodnenie požiadavky : 
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 Verejný obstarávateľ stanovil vyššie uvedenú požiadavku na predloženie dokladov 

vyžadovaných k preukázaniu splnenia podmienok účasti v tomto prieskume trhu primerane 

k predpokladanej hodnote zákazky a v súlade s platnou legislatívou. 

14.3. Každý uchádzač je povinný predložiť vyššie uvedené doklady k preukázaniu podmienok účasti. 

Nepredložením uvedených dokladov uchádzač nesplní podmienky účasti a z vykonávaného 

verejného obstarávania bude vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za 

poskytnutie služby predmetu zákazky. 

15. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK : 
15.1. Verejný obstarávateľ stanovuje postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny zmysle 

§ 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

15.2. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH uvádzanej 

v peňažnej mene EUR, resp. najnižšej celkovej ceny v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH. 

15.3. Úspešný uchádzač umiestnený  na 1. mieste bude ten, ktorého celková ponúknutá cena s DPH 

bude najnižšia, resp. ktorého celková ponúknutá cena, v prípade neplatcu DPH, bude najnižšia. 

15.4. Poradie ostatných uchádzačov bude uvedené v zostupnom poradí. 

15.5. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedenie celkovú 

cenu bez DPH za vykonávanie obstarávanej služby predmetu zákazky vyššiu ako je jej 

predpokladaná hodnota uvedená v bode 11. tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

15.6. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejné obstarávanie nebude zrušené, bude 

hodnotená len jej prijateľnosť pre verejného obstarávateľa. V prípade, že bude vyhodnotená 

ako prijateľná je verejný obstarávateľa povinný v profile zverejniť odôvodnenie, prečo verejné 

obstarávanie nezrušil. 

15.7. V prípade rovnosti cien ponúknutých uchádzačmi bude týmto uchádzačom pridelené rovnaké 

poradie. V prípade rovnosti najnižších cien ponúknutých uchádzačmi budú títo vyzvaní 

k predloženiu návrhu Mandátnej zmluvy a následnému rokovaniu o podmienkach jej uzavretia. 

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý v predloženom návrhu Mandátnej zmluvy 

stanoví väčší rozsah poskytovania obstarávanej služby uvedený v hod. / týždeň. 

16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK : 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 17. júla 2017 o 13 : 00 hod. 

Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na určené miesto doručenia v stanovenej 

lehote na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky. Otváranie 

predložených ponúk sa bude konať dňa 17. júla 2017 v čase od 13:10 hod. v sídle verejného 

obstarávateľa. Ponuky doručené po tejto stanovenej lehote sa neotvárajú a zostávajú 

u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania. 

17. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK : 
Uchádzači ponuky doručia do podateľne verejného obstarávateľa v stanovenej lehote  na 

nasledovnú korešpondenčnú adresu : 

Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince  

( podateľňa MsÚ Dudince, 2. poschodie ) 

18. OBSAH PONUKY :  
18.1. Každá predložená ponuka musí obsahovať doklady podľa vyššie uvedeného bodu č. 14. 

Podmienky účasti uchádzačov, resp. bude predložená v nasledovnom rozsahu : 

18.1.1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne : 

 Obchodný názov a adresu sídla alebo adresu miesta podnikania 

 Identifikačné číslo 

 Kontaktné údaje ( kontaktná osoba / štatutárny orgán, telefón, mobil, e-mail, atď. ) 

18.1.2. Doklady a dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti uchádzačov ( doklad 

o oprávnení podnikať, kópia osvedčenia o vykonaní skúšky s odbornou spôsobilosťou na 

vykonávanie stavebného dozoru v kategórii Pozemné stavby ), v čase a spôsobom 

stanoveným v bode 16. Lehota na predkladanie ponúk a 17. Miesto na predkladanie ponúk, 

tejto výzvy. 



 
4 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

18.1.3. Návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk nasledovne : 

18.1.3.1. Uchádzač, ktorý je platca DPH : 

 Cena bez DPH ............. EUR 

 DPH 20 % ....................... EUR 

 Cena s DPH .................. EUR 

18.1.3.2. Uchádzač, ktorý nie je platca DPH : 

 Celková cena .............. EUR 

 Upozornenie, že uchádzač  nie je platca DPH 

18.2. Uchádzač návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk v ponuke uvedie ako cenu  

podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov so zaokrúhlením na dve 

desatinné miesta. 

18.3. Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v originálnej listinnej podobe alebo ako ich úradne 

osvedčenú kópiu. Vo forme kópie originálu bez úradného osvedčenia je možné predložiť 

doklady, ktorých pravdivosť si môže verejný obstarávateľ overiť prostredníctvom internetu alebo 

iným pre neho dostupným spôsobom ( výpis z Obchodného registra SR alebo výpis zo 

Živnostenského registra SR ) a aj osvedčenie o vykonaní skúšky s odbornou spôsobilosťou na 

vykonávanie stavebného dozoru v požadovanej kategórii. 

18.4. Každý uchádzač je povinný predložiť všetky doklady vyžadované verejným obstarávateľom 

k preukázaniu splnenia podmienok účasti. Ich nepredložením uchádzač nesplní podmienky 

účasti a z vykonávaného verejného obstarávania bude vylúčený. 

18.5. Uchádzač ponuku predkladá v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát, odosielateľ, 

názov zákazky a výrazné označenie : 

 „ S Ú Ť A Ž   –   N E O T V Á R A Ť „ 

19. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK : 
Verejný obstarávateľ stanovuje dátum 31. august 2017 ako lehotu, počas ktorej sú ponuky 

uchádzačov viazané. V tejto lehote nie je možné ponukové ceny, ani obsah predložených ponúk 

meniť. 

20. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ : 
Financovanie predmetnej zákazky zo štrukturálnych fondov Európskej únie nebolo k dnešnému 

dňu schválené. 

21. PRÍLOHY : Nie sú. 

 

Dudince, 06.07.2017 

 

           PaedDr.    Dušan    S t r i e b o r n ý 
                           primátor mesta 


