
Obec Drahovce 
Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 

IČO: 00312461 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

 

    Obec Drahovce, 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 len „zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie zákazky na 

dodanie stavebných prác v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva 

oprávnené subjekty (potenciálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet 

zákazky. 

  

1.        Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov organizácie:   Obec Drahovce 
Adresa organizácie:                              Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
IČO:  00312461 
Štatutárny zástupca:   Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce 
Webová stránka:   https://obecdrahovce.sk/ 
 
Miesto pre získanie viac informácií: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
Kontaktná osoba: Miroslav Ledecký, starosta obce Drahovce 
E – mail:    starosta@obecdrahovce.sk 
Telefón:    0905 329 383 
 
 
2. Názov predmetu zákazky: 

Drahovce - Obecná splašková kanalizácia- stavebný dozor 
 
 
3. Stručný opis predmetu zákazky: 

    Verejný obstarávateľ Obec Drahovce bude realizovať stavebné práce na vybudovanie 
obecnej splaškovej kanalizácie v obci Drahovce, v rámci čoho je potrebný výkon stavebného 
dozoru. 
     Predmetom zákazky je teda zabezpečenie výkonu služieb stáleho stavebného dozoru 
počas realizácie stavby Drahovce - Obecná splašková kanalizácia. Stavba bude financovaná z 
prostriedkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaceho orgánu 
pre Operačný program Kvalita životného prostredia (výzva OPKZP-PO1-SC121/122-2015) a z 
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
 



   

     Podrobnejšie technické informácie o stavbe sú uvedené v Technickej správe projektu, 
ktorá sa dá bez obmedzení a poplatkov stiahnuť na internetovej adrese: 
https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/JMT7LB4GHTRVGGEL-6W9 
 
     Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  
na internetovej adrese : https://obecdrahovce.sk/ 
 
    Na základe vyššie uvedeného obec Drahovce realizuje verejné obstarávanie na predmet 
zákazky: „Drahovce - Obecná splašková kanalizácia- stavebný dozor“. 
 
Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na 

• dodržanie všeobecných technických požiadaviek, 

• dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 

• na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú, 

• dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

• dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov, 

• riešenie technických otázok s dodávateľom stavby, 

• kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka, 

• zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa 
lehota výstavby, 

• zúčastnenie sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadanie na odstránenie 
kolaudačných chýb 
 

Popis činností/služieb, ktoré sú zahrnuté v procese komplexného zabezpečenia výkonu 
stáleho stavebného dozoru: 
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje stavba, najmä s obsahom 
Zmluvy o Dielo, prípadne iných zmlúv a s obsahom stavebných povolení, 
- zúčastňovanie sa výkonu prác zhotoviteľa stavby na dennej báze, 
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po 
dobu realizácie stavby, 
- starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a 
evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu 
alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
- bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach, 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi, 
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so 
zmluvami, 
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového 
umiestnenia objektov, 
- spolupráca s pracovníkmi (generálneho) projektanta, vykonávajúcimi autorský dozor pri 
zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, 



   

- spolupráca s (generálnym) projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní 
opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, 
- spolupráca s technickým dozorom verejného obstarávateľa, splnomocneným verejným 
obstarávateľom na uskutočnenie právnych a iných úkonov, súvisiacich s činnosťou verejného 
obstarávateľa podľa, 
- realizácia činností len so súhlasom verejného obstarávateľa, resp. technického dozoru 
verejného obstarávateľa ako splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa, 
- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú  kvalitu 
vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod. ), 
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) 
dokončenej stavby, 
- hlásenie archeologických nálezov, 
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na 
nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, 
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní o 
odovzdaní a prevzatí, 
- kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby, 
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 
termínoch, 
- účasť na kolaudačnom konaní, 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom 
- kontrola splnenia všetkých povinností, vyplývajúcich zhotoviteľovi stavby, príp. ich 
podzhotoviteľov, zo Zmluvy o dielo, 
- spolupráca s pracovníkmi Ministerstva životného prostredia SR (ako Riadiaci orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia) a ďalšími oprávnenými osobami, v súlade s 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie pri výkone 
kontroly/auditu  
- plnenie všetkých ostatných povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo, týkajúcich sa 
činnosti stavebného dozoru 
     
 
4. Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky: 

Katastrálne územie Drahovce 

 

5. Nomenklatúra / Klasifikácia CPV: 

Hlavný slovník verejného obstarávania: 

71315300-2 - Služby stavebného dozoru 



   

 

6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky: 

V zmysle bodu 3. Opis predmetu zákazky  

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
Nie 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

 

9. Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky:  

    Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o poskytnutí služieb. Začiatok realizácie 
je naviazaný na termín podpisu Zmluvy o poskytnutí služieb, termíny si dohodnú zmluvné 
strany podľa potrieb verejného obstarávateľa. Skončenie zákazky je ukončením realizácie 
stavebných prác protokolárnym odovzdaním diela. Zmluva s dodávateľom nenadobudne 
účinnosť pred účinnosťou zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (nenávratný finančný 
príspevok v rámci implementácie projektu – výzva OPKZP-PO1-SC121/122-2015). 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

    Zákazka bude financovaná z prostriedkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (výzva 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015) a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

68 369,00  Eur bez DPH 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky na ostatné náležitosti ponuky: 

Uchádzač musí: 

- byť oprávnený realizovať predmet zákazky;  

- mať skúsenosti s rovnakými alebo obdobnými zákazkami;  

- disponovať dostatočným odborným, technickým a personálnym  zabezpečením. 

 



   

Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne 1 odborníkom (tzv. kľúčový odborník 

uchádzača), ktorý má potrebnú odbornú prax a vzdelanie na poskytnutie služieb, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky. 

 

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce dokumenty: 

- Vyplnený návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) uvedený v prílohe tejto výzvy 

podpísaný zodpovednou osobou uchádzača; - originál 

- Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis 

zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) ; postačuje neoverená 

fotokópia resp. naskenovaný doklad alebo doklad vytlačený z internetu; 

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebný dozor v oblasti 

inžinierskych stavieb, resp. ekvivalent osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky 

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

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané 

v krajine EÚ v kategórii ,,Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb“, resp. 

,,Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo“ 

resp. iný ekvivalentný doklad;  – fotokópia 

- Životopis kľúčového odborníka uchádzača, z ktorého bude vyplývať, že kľúčový 

odborník uchádzača má min. 10 rokov praxe, v priebehu ktorých vykonával činnosť 

stavebného dozoru na stavbách rovnakého alebo podobného charakteru. Predložený 

životopis musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: priezvisko, meno, dátum a 

miesto narodenia, štátna príslušnosť, najvyššie ukončené vzdelanie a získaný titul, 

odborná prax v pozícii stavebný dozor v oblasti inžinierskych stavieb, resp. ekvivalent 

(obdobie v tvare mesiac/rok, miesto, zamestnávateľ), investor/objednávateľ, názov 

stavby, lehota výstavby (v tvare mesiac/rok), zamestnávateľ v čase predkladania ponúk, 

vlastnoručný podpis odborníka s prehlásením o pravdivosti a aktuálnosti údajov; - 

originál 



   

- Čestné vyhlásenie, podpísané kľúčovým odborníkom uchádzača, že kľúčový odborník 

uchádzača bude uchádzačovi plne k dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že 

bude uchádzač v tejto zákazke úspešný; - originál 

- Čestné vyhlásenie resp. záväzný súhlas, kt. bude deklarovať, že v prípade ak sa stane 

úspešným uchádzačom, najneskôr k podpisu Zmluvy o poskytnutí služieb a v zmysle 

podmienok podľa zmluvy predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej 

zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností 

predmetu zákazky, vo výške poistného krytia minimálne vo výške zmluvného plnenia 

určeného podľa Zmluvy o poskytnutí služieb, ktoré bude platné a účinné počas celého 

trvania zmluvy; - originál 

 

 

13. Lehota a spôsob predkladania ponúk:  

Do 13.04.2021, 12:00 hod. 

 

Adresa pre doručovanie ponúk:  

E-mailom, na adresu: 

verejneobstaravanie.rrathp@gmail.com 

 

Alebo osobne, poštou alebo kuriérom v uzatvorenej obálke, na adresu: 

Hlavná 429/127 

922 41 Drahovce 

 

Označenie obálky: 

Adresát:  Názov a adresa príjemcu (verejného obstarávateľa) uvedeného vyššie 
Názov zákazky: „Drahovce - Obecná splašková kanalizácia- stavebný dozor“ 
Odosielateľ:  Názov, kontaktná adresa (alebo adresa sídla) 
 
 
14. Lehota viazanosti ponúk:  
Do 31.05.2021 

 

 



   

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

      Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. ponuková cena v € vrátane DPH resp. 

konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 

 

     Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v 

porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad 

pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu 

cenu. 

 

 

 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

Dôvody zrušenia pre zadanie zákazky podľa § 117: 

a) nebola predložená žiadna ponuka 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 

c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy 

d) vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie 

pridelenia finančných prostriedkov na predmet verejného obstarávania 

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať neverejne dňa 13.04.2021 o 16:00 hod. 

Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 

 

Výzvu na predkladanie ponúk vypracoval:                               Dátum: 

 

               ..............................       31.03.2021 
           Ing. Stanislava Š. Papánek 

 



   

Prílohy: 

Návrh na plnenie kritérií- Drahovce kanalizácia- Stavebný dozor 

Technická správa (odkaz na stiahnutie: https://www.uschovna.cz/sk/zasilka/JMT7LB4GHTRVGGEL-

6W9) 


