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Záujemcom 
o zákazku 
na poskytnutie služieb 
- výkon stavebného dozoru 
 
 
                                                                    
                                                                   Vybavuje                   Banská Štiavnica 
                                                                   Mgr.  Bačíková          27. 07. 2016 
                                                                   0903 525 023 
 
Predloženie cenovej ponuky - výzva  
 
 
V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na realizáciu stavebných prác 
s predmetom zákazky: Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) 
- stavebné práce,  si Vás dovoľujeme vyzvať na  predloženie cenovej ponuky 
k zákazke na  výkon stavebného dozoru. 
 
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona  NR SR č. 
343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa Príručky k procesu verejného obstarávania zo 
dňa  18. apríla 2016, nakoľko sa jedná o zákazku z fondov EU, Operačný program 
Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11. 
 
 

1  IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie: Technické služby, mestský podnik  Banská Štiavnica                            
IČO:                         00185213  
DIČ:                         2021107220 
IČ DPH:                   SK 2021107220 
Sídlo organizácie:   Technické služby, mestský podnik  Banská Štiavnica 
                                E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica 
banka:                     Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu :              SK06 5600 0000 0014 1547 5002                                                                                 
Kontaktné osoby:     
Peter Heiler - riaditeľ 
Telefón:  045/ 6922244         Fax:  045/6922406               
 e-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk 
Mgr. Božena Bačíková – za proces verejného obstarávania 
IČO: 41626133 
Adresa: Mgr. Božena Bačíková – OBSTARÁVANIE 
             J. Straku 11/6, 969 01 B. Štiavnica 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com       telefón: 0903 525 023    
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2  NÁZOV  PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) -  výkon stavebného 
dozoru. 
 

3  PREDMET  ZÁKAZKY 
 
Predmetom zákazky sú služby -  zabezpečenie výkonu  stavebného dozoru odborne 
spôsobilou osobou. Jedná sa o výkon stavebného dozoru nad všetkými činnosťami 
a prácami spojenými  s realizáciou stavby aj po dokončení stavby (činnosti v 
súvislosti s kontrolou realizácie diela poskytovateľom finančných prostriedkov z EU), 
tiež  pri jej kolaudácii a koordinácia bezpečnosti na stavbe.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky (ktorá má byť dozorovaná)  na stavebné práce,  

uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk je  421 900,0000 € (podľa rozpočtu 

k projektu stavby). 
 
Predpokladaná lehota realizácie diela  je  určená na 6 mesiacov  (po sebe 
nasledujúcich)  odo dňa odovzdania staveniska.  
 
V súčasnosti je zadávanie podlimitnej zákazky na stavebné práce vyhlásené vo 
Vestníku verejného obstarávania.  Výzva na predkladanie ponúk - podlimitné 
zákazky bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.  142 /2016  dňa   
25. 07. 2016, značka   11379 – WYP. 
     
Link na zákazku v elektronickom úložisku UVO (v profile verejného obstarávateľa) je    
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402321 
 
V profile verejného obstarávateľa je zverejnený projekt stavby 
 
4  PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 
 
-  vydokladovanie odbornej spôsobilosti pre výkon stavebného dozoru, 
-  výpis zo živnostenského/obchodného registra s predmetom činnosti:  Výkon 
   činnosti stavebného dozoru (verejný obstarávateľ si overí z verejne dostupných  
   zdrojov na internete) 
 
5  ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 
 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU, v prípade úspechu  žiadosti  
o projektovú podporu zo štrukturálnych fondov EU. 
 
6  PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY 
 
   7 510.00 €  bez DPH  (PHZ je určená na základe výslednej sumy v rámci  
                                        vyhodnotenia prieskumu trhu na určenie PHZ) 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402321
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7  OBSAH PONUKY 
 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikačné údaje uchádzača  
- cenovú ponuku – vypísanú prílohu č.1 tejto výzvy, 
- čestné vyhlásenie uchádzača - podľa prílohy č.2  tejto výzvy,  
- oprávnenie na výkon stavebného dozoru  (fotokópia), podpísané a  opatrené 

originálnym odtlačkom pečiatky, 
 
8  ZMLUVA 
 
Podľa § 3 zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní bude výsledkom verejného 
obstarávania uzatvorenie zmluvy  na poskytnutie služby (podľa § 269 Obchodného 
zákonníka), prípadne uzatvorenie mandátnej zmluvy (podľa § 566 a nasl. Obch. 
zákonníka)  pričom všetky  právne vzťahy   v návrhu  zmluvy  sa musia  riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka  a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
Uzavretá bude jedna  zmluva,  pretože   verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie 
ponuky na celý predmet zákazky. 
 
Návrh zmluvy poskytne  verejnému obstarávateľovi víťazný uchádzač.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť ponúknutý  návrh zmluvy 
s víťazom súťaže, spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.  

 
8.1   Zmluvné  podmienky  (musia byť zapracované v návrhu zmluvy od úspešného 
uchádzača)  
 
-    Kontrola a audit: Poskytovateľ/mandant  je povinný strpieť výkon kontroly, auditu 
a overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých 
úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného  finančného príspevku. 
Oprávnené osoby sú najmä: 
a/ Poskytovateľ NFP  a ním poverené osoby, 

b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 
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-  Objednávateľ/mandatár si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy 
v prípade nepridelenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov   Európskej 
únie na základe  žiadosti  o projektovú podporu v rámci OP  Kvalita životného 

prostredia.  
 
- Lehota splatnosti faktúr – 30 dní. 
 
Všetky ostatné právne vzťahy   v návrhu  zmluvy sa musia riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka  a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.  
 

9  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači 
zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 
 
10  SPÔSOB  A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 
Uchádzač predkladá ponuku písomnú ponuku  do 08. 08. 2016 do 12.00 h. 
 
Súťažné ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov) je potrebné  doručiť 
mailom na  adresu: bozena.bacikova@gmail.com v určenom termíne. 
 
11  KRITÉRIÁ  NA  VYHODNOTENIE PONÚK 
 

- najnižšia navrhovaná cena bez  DPH   (u neplatcov DPH suma konečná) 
 
12  CENA A SPÔSOB URČENIA CENY 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je  uchádzač  
platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
 

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

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH,  uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou 
je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
 
Cena uvedená v cenovej ponuke  musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.  

 
Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena 
musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných 
nákladov,  náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a  kancelárskej 
techniky (kopírovanie  a skenovanie  materiálov).   
 
 

mailto:bozena.bacikova@gmail.com


TECHNICKÉ  SLUŽBY, mestský podnik 

E. M. Šoltésovej 1,   969 01  Banská Štiavnica 
 

Strana 5 z 7 

 

 
13  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
Informácia o výsledku zadávania zákazky bude uchádzačom oznámená mailom. 
 
Víťazný uchádzač z tohto zadávania zákazky – vybraný stavebný dozor je povinný  
(ak bude o to požiadaný)   zúčastniť  sa ako člen komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky  na vyhodnotení  ponúk k vyhlásenej súťaži na zhotoviteľa stavebných prác. 
 
Cena za prácu  v komisii na vyhodnotenie ponúk bude dohodnutá dohodou – nie je 
predmetom zadávanej zákazky na výkon stavebného dozoru (nakoľko v čase 
vyhodnotenia ponúk nebude zmluva podpísaná). 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak 
sa podstatne  zmenia okolnosti, za ktorých sa  zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo 
možné ich  predvídať. 
 
Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného 
obstarávania Riadiacim orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu 
z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného 
obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 
definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom 
prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa 
zákona.  
 
Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na 
výbere dodávateľa pre našu zákazku. 
 
S úctou 
 
 
2  prílohy 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                       Peter Heiler 
                                                                       riaditeľ spoločnosti      
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PRÍLOHA č.1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria   - najnižšej ceny 
 

 
Predmet zákazky:  
Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) -  výkon stavebného 
dozoru 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
 
 

Vyberte správnu možnosť: 
-   som platca DPH 
-   nie som platca DPH 
 
Identifikácia  cenníka, podľa ktorého je stanovená cena: 
 
 
Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do tabuľky: 
 
 

 
 
       Miesto a dátum :  

 
 
 
 
 
 
 

podpis štatutárneho zástupcu                     
uchádzača 

 
 

 
 

 

     
Cena bez DPH 

Sadzba 
DPH 

Cena celkom 

 (vrátane DPH 

Celková cena  

za predmet zákazky 
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PRÍLOHA č.2 
 
 
 

V y h l á s e n i e 
o súhlase s podmienkami zadávania zákazky 

 
 
Uchádzač : ...............................................................................................................  
 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami  pre zadávania zákazky s názvom 
zákazky  Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) -  výkon 
stavebného dozoru,  ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predloženie 
ponuky.   
 
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné.  

 
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

 

 
 
 
 
Dátum: .........................................                          Podpis:                          
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača 

 
 
 
 
 
 


