
  

 
 

 Spoločnosť LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, zabezpečujúca 

proces verejného obstarávania na základe zmluvy v prospech verejného 

obstarávateľa, Obec Ľubotín, Na Rovni 302/12, 065 41 Ľubotín v  zákazke na predmet 

zákazky „Zabezpečenie výkonu služieb stáleho stavebného dozoru počas realizácie 

stavby  ČOV a Kanalizácia Ľubotín I a II etapa“  Vám prílohe zasiela výzvu na 

predloženie ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky.  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

1.1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

1.1.1 Názov organizácie:   Obec Ľubotín 

1.1.2 Sídlo organizácie:   Na Rovni 302/12, 065 41 Ľubotín 

1.1.3 Štatutár:                      Ing. Jozef Havrila – starosta obce 

1.1.4 IČO:      00330035 

1.1.5 Kontaktná osoba:     JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura                         

  tel.: 0917 765 110   

  e-mail: lasachisro@gmail.com 
 

 

1.2  PREDMET ZÁKAZKY 

1.2.1 Názov predmetu zákazky:   

1.2.2 Zabezpečenie výkonu služieb stáleho stavebného dozoru počas realizácie 

stavby  ČOV a Kanalizácia Ľubotín I a II etapa    

1.2.3 Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na 
dodržanie všeobecných technických požiadaviek, a to najmä: 

 

 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, 
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 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 investičná 
akcia, najmä s projektovou dokumentáciou a  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 prípadných 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 zástupcov 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,  

- 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, 

- plnenie všetkých ostatných povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo, 
týkajúcich sa činnosti stavebného dozoru. 

 

1.3 KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY 

1.3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky,  
 

1.4 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo  poštou 
na adresu spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania. 
 

1.4.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 29.10.2019 do 10,00 hod. 

1.4.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej 

v bode 1.4.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom 

vyhodnocovania v tejto súťaži. 

1.4.3 Ponuky budú  v zalepenej obálke označené  heslom „Cenová ponuka – 

Stavebný dozor – Ľubotín“ a „NEOTVÁRAŤ“.  



 

1.5 Dátum a čas otvárania ponúk: 

29.10.2019 o 13,00 hod. 

 

1.6 Miesto otvárania ponúk 

LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

 

Otváranie ponúk je neverejné. 

 

1.7 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 

30.11.2019 

 

1.8 Použitie elektronickej aukcie: 

Nie 
 

1.9  Zdroj finančných prostriedkov 
 
Predmet zákazky bude financovaný s vlastných prostriedkov verejného 
obstarávateľa, prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie. 
 

1.10 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

1.10.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie je cena.  

1.10.2 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

1.10.3 Predpokladaná hodnota zákazky bude určená – najnižšia cena s DPH. 

 

1.11 Predložená ponuka bude obsahovať:   

- Uchádzač  predloží kópiu originálu výpisu z obchodného registra alebo 

živnostenského registra nie staršieho ako 1 rok, uchádzač predloží informáciu, 

či je alebo nie je platcom DPH. 

- Čestné vyhlásenie ktorým dodávateľ preukáže, že je oprávnený dodávať 

požadovaný predmet zákazky a spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa. 

- Osvedčenie z SKSI - inžinierske stavby - líniové pozemné stavby /líniové 

vedenia a rozvody/, resp. iný ekvivalentný doklad – kópia 

- Uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví voči tretím 

osobám, v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Minimálna poistná suma 

pre poistenie zodpovednosti za škodu vo výške min. 15.000,00,- EUR – kópia. 

- Dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH predloží prehlásenie, že v prípade zmeny 

postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená cena konečná a 

nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 
 

- Návrh na plnenie kritérií 
 

 
1.12 Mena a ceny uvádzané v ponuke  
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 
bude vyjadrená v  EUR.   



 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:   

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,   
- výška a sadzba DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.  
1.13 Predpokladaná hodnota zákazky:  
 

41 000,00  EUR bez DPH 
 
1.14 Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

 V súlade so ZoD súvisiacej so zhotovením diela „ČOV a Kanalizácia Ľubotín 

I a II etapa“. 

 
1.15 Typ zmluvy 
 Zmluva o vykonaní stavebného dozoru 
 
2 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa 

t.j. bude vyššia, ako je predpokladaná hodnota zákazky. Komunikácia medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované písomne a príp. e-

mailom. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. 
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
 
Dátum začatia prieskumu trhu: 
17.10.2019 
 

Tešíme sa na predloženie Vašej ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky.  

 

S pozdravom 
 
 

                                                                                       JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura v.r. 

                            konateľ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

 

Návrh na plnenie kritérií   

Predmet zákazky : Zabezpečenie výkonu služieb stáleho stavebného dozoru počas 

realizácie stavby  ČOV a Kanalizácia Ľubotín I a II etapa 

 

 

Cena bez DPH 

za celý 

predmet 

zákazky: 

 

 

 

                 ........................................ EUR 

 

slovom: 

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

 

 

 

 

Hodnota DPH 

20 %: 

 

 

 

                 ........................................ EUR 

 

slovom: 

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

 

 

 

Cena 

s DPH/celkom 

za celý 

predmet 

zákazky: 

 

 

 

                ........................................ EUR 

 

slovom: 

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

 

 

V .............................................. dňa: .........................     

             

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

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych 

zástupcu / ov 

 

 

 


