
 

 

Výzva na predloženie ponuky  
 

Mesto Spišská Stará Ves 
Štúrova 228/109,  061 01 Spišská Stará Ves 

  
 
  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Spišská Stará Ves, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky  

“CIZS Spišská Stará Ves - stavebný dozor” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie:   Mesto Spišská Stará Ves 
Adresa organizácie:  Štúrova 228/109,  061 01 Spišská Stará Ves 
IČO:    00326526 
 
Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  
JUDr. Žofia Tulejová Bódi, PhD., A4A- Agency4Academy, s.r.o. 
číslo telefónu:  00421-915 377 551 
E - mail:    zofia.tulejova.bodi@agency4academy.sk  
  
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky: 
 Ing. Ján Kurňava, primátor mesta 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/:   
https://www.spisskastaraves.sk/  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: na emailovú adresu: 
voagency4academy@gmail.com alebo  zofia.tulejova.bodi@agency4academy.sk     

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: JUDr. Žofia Tulejová Bódi, PhD., poverená osoba 

4. Predmet obstarávania: Stavebný dozor na predmet zákazky-  Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves  

5. Zatriedenie podľa CPV:   71520000-9– stavebný dozor  

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom VO:  

Mandátna zmluva 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Stavebný dozor pre projekt „Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti Spišská Stará Ves“, kód projektu v ITMS2014+ : 302021T627, miesto realizácie 
projektu : k.ú. Spišská Stará Ves, parcela C-KN č. 3077/2, 3077/4, výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-
SC212-2019-42 v zmysle zmluvy o NFP č. IROP/039-Z-302021W474-249/2019 zverejnenej v 
CRZ počas doby realizácie stavebných prác na objekty CIZS Spišská Stará Ves (predpoklad 18 
mesiacov) až do obdobia kolaudácie. Rozsah výkonu činnosti stavebného dozoru zahŕňa najmä: 
oboznámenie sa s podkladmi na základe ktorých sa pripravuje investičná akcia, najmä s 
projektom a obsahom Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby; spolupráca s 
projektantom vykonávajúcim autorský dozor; kontrola stavebného denníka; zvolávanie kontrolných 
dní a vyhotovenie zápisov;  bezodkladne informovanie objednávateľa o všetkých závažných 
okolnostiach; odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby; 
nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby (ostatné dodatky a zmeny predkladať s 
vlastným vyjadrením objednávateľovi); sledovanie predpísaných prác, kontrolu ich výsledkov a 
vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác; kontrolu postupu prác podľa 
časového plánu stavby a Zmluvy o dielo a upozornenie zhotoviteľ na nedodržanie termínov, 
vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie sankcií; zabezpečenie riadneho odovzdania a 
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prevzatia stavby resp. preberacieho konania; spísanie vád a nedorobkov; kontrola odstraňovania 
vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch; kontrola odstraňovania vád v 
rámci záručnej lehoty. 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
 
Dĺžka poskytovania služieb stavebného dozoru je v súlade s dĺžkou realizácie vyššie 
uvedeného projektu - priebežne počas celej doby implementácie predmetného projektu, t. j. 
rámcovo od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do konečného ukončenia stavebných prác 
predmetného projektu. 
Miesto realizácie stavebných prác: k.ú. Spišská Stará Ves, parcela C-KN č. 3077/2, 3077/4 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: počas 
doby realizácie stavebných prác na objekty CIZS Spišská Stará Ves (predpoklad 18 
mesiacov) až do obdobia kolaudácie. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : sú súčasťou výzvy 
11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok, 
ani zálohovú platbu.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 21. 01. 2020 do 10:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: Ponuka predložená v elektronickej podobe na emailovú 
adresu: voagency4academy@gmail.com ,  zofia.tulejova.bodi@agency4academy.sk  

14. Spôsob určenia ceny  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len 
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie: 
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 
„Nie som platcom DPH“. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná cena 

 
16. Podmienky účasti  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia  
- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky.  

- Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

- Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená.  
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Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade 
s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa 
obstaráva. 
 

17. Pokyny na zostavenie ponuky: jedno vyhotovenie, slovenský jazyk nemožnosť variantného 
riešenia, označenie e-mailu vyššie uvedeným predmetom verejného obstarávania 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa 
predmetu zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 
s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie 
predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v zmysle prílohy č. 1 

18. Otváranie ponúk: 21. 01. 2020 o 11:00 hod.  

19. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy ďalšie 
doklady:  

- doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. 
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- návrh zmluvy podľa bodu 6 tejto výzvy.  
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2- Mandátna zmluva 
  



 

4 
 

Príloha č. 1 

 

Cenová ponuka na zákazku  

 

“CIZS Spišská Stará Ves - stavebný dozor” 
 

 

Uchádzač:  

názov: 

sídlo: 

IČO: 

DIČ:  

IČ DPH:  

elektronický odkaz na preukázanie oprávnenia dodávať predmet obstarania: 

štatutárny zástupca: 

kontaktná osoba:  

telefón: 

e-mail: 

 

 

Cena za špecifikovaný predmet 
zákazky bez DPH (resp. konečná cena 
u neplatcov) v EUR 

Cena za špecifikovaný predmet zákazky s 
DPH (resp. konečná cena u neplatcov) v EUR 
– kritérium hodnotenia 

  

 

 

 
 
 

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

Dátum, podpis, pečiatka 

štatutárneho zástupcu 
 
 


