
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výkon stavebného dozoru na stavbe - "Rekonštrukcia MŠ
Felcánova ul., Svätý Jur"

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Svätý Jur

IČO 00304832

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, SK

Kontaktná osoba Dana Schubertová, 0905 917 014, dana.schubertova@svatyjur.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 16 mesiacov 11/2022 - 02/24

Lehota na predkladanie
ponúk: do 2.11.2022 do 10:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9RVQ5rhPHYLC1X5xyXHLpb
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky: 
Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia MŠ Felcánova ul., Svätý Jur", ktorá spočíva  v dostavbe  a rekonštrukcií
objektu  materskej školy na Felcánovej ul.č.7,vo Svätom Jure. Vznikne nová trieda a rozšíri sa kapacita materskej školy o 18 detí. Objekt je
pamiatkovo chránený. Predmetná dostavba  a rekonštrukcia má prispieť ku kompletizácií existujúceho areálu, vrátane doplnenia 
materiálno technického vybavenia. Rozpočet stavby je 1.015.345,42 eur bez DPH. 

2. Postup verejného obstarávateľa : 
Mesto Svätý Jur, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku
"Výkon stavebného dozoru na stavbe "Rekonštrukcia MŠ Felcánova ul., Svätý Jur" 

3. Kontaktná osoba pre VO : 
Meno: Dana Schubertová 
Email: dana.schubertova@svatyjur.sk 
Mobil: 0905 917 014 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 
71520000-9 

5. Miesto dodania predmetu zákazky : 
    MŠ Felcánova č.7, k.ú. Svätý Jur 

6. Termín dodania predmetu zákazky 
    Predpokladaná doba realizácie : 16 mesiacov 
    Stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi v lehote stanovenej podľa podmienok stanovených v Zmluve o NFP.  
    Predpoklad začatia vykonávania diela 11/2022, ukončenie 02/2024. 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9RVQ5rhPHYLC1X5xyXHLpb


7. Opis predmetu zákazky : 

Povinnosti stavebného dozoru: 
podľa § 46 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien. 

oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou, s technickými postupmi s navrhnutým materiálom stavby, s obsahom právoplatného
stavebného povolenia a s obsahom zmluvy o dielo. Odborné činnosti stavebného dozoru bude vykonávané formou „ trvalého
stavebného dozoru”, t. j. v priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou,
stály dohľad na stavbe v rozsahu minimálne 4 hodín denne (aj v prípade, ak zhotoviteľ bude realizovať dielo aj cez víkendy a sviatky
pokoja) 
minimálne 1x do týždňa počas lehoty na odstránenie vád a nedorobkov (ukončenie preberacieho konania)
náklady na dopravy zahrnúť do výšky mesačnej paušálnej platby

8. Jazyk ponuky : slovenský alebo český 

9. Spôsob predloženia ponuky : 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : 
a) Kritérium č.1  je celková cena (EUR s DPH)  
    U neplátcu DPH bude posudzovaná cena celkom.  
b)  Kritérium č.2  - referencie  

11. Lehota viazanosti ponúk : 
Do 31.12.2022 

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : 
Nie 

13. Variantné riešenie : 
Neumožňuje sa. 

14. Predpokladaná hodnota zákazky : 
Výzva zároveň slúži aj za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky v súlade s
ustanoveniami § 6 ZVO. 
Ak predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5, ods. 4 ZVO, verejný obstarávateľ
využije získané informácie z tohto prieskumu trhu  pre uskutočnenie postupu zadávania zákazky podľa § 117 ZVO a pre výber zmluvného
partnera a vyhodnotí predložené cenové ponuky ako návrhy na plnenie kritéria predložené uchádzačmi, ktorí spĺňajú požadované
podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto Výzve, a to postupom uvedeným v tejto Výzve.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Objednávka/Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Výkon stavebného dozoru na stavbe - Rekonštrukcia MŠ Felcánova ul., Svätý Jur“ 
Návrh Zmluvy o dielo pripraví a predloží úspešnému uchádzačovi firme Verejný obstarávateľ . 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu mesta, formou paušálnej mesačnej úhrady. Štruktúra ceny je uvedená v opise
rozsahu predmetu zákazky.  

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

5. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch) 
Predpokladaná lehota dodania predmetu služby je 16 mesiacov od 11/2022 do 2/2024.  



6.Podrobný popis zákazky: 
Zabezpečenie výkonov technického (stavebného) dozoru investora na stavbe "Rekonštrukcia MŠ Felcánova ul. vo Svätom Jure" a to
predovšetkým : 

Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou dokumentáciou
stavby, s obsahom ohlásenia a s obsahom zmluvy o dielo.
Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením odberných miest vody, elektrickej energie, so
zabezpečením vytýčenia všetkých nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, spracovanie
samostatného záznamu z odovzdania staveniska
Písomné predkladanie pripomienok, návrhov k podrobnému plánu organizácie
Starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácia dokončených
častí diela
Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska.
Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok staveného povolenia a opatrení štátneho stavebného
dohľadu po dobu realizácia stavby.
Priebežná kontrola čerpania nákladov stavby
V prípade výskytu závažných okolnosti bezodkladné informovať objednávateľa o zistených skutočnostiach.
V prípade požiadavky naviac prác definovanie rozsahu naviac prác a ich odsúhlasenie objednávateľom, resp. zmien projektu, ktoré
nezvyšujú lehotu realizácie a nezhoršujú parametre stavby; ostatné dodatky a zmeny projektu predkladať s vlastným vyjadrením
objednávateľovi
Bezodkladné písomné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach
Príprava podkladov na odovzdanie a prevzatie realizovaných výkonov, účasť na jednaniach prevzatí a odovzdaní stavby.
Spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad projektu.
Kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k prípadným naviac
prácam zvyšujúcim cenu diela.
Kontrola dokladov predkladaných k odovzdaniu a prevzatiu stavby.
Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia zmluvy o dielo.
Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov.
Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich súlad s podmienkami zmluvy, súťažných podkladov, projektovou dokumentáciou,
položkovitým rozpočtom ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola s príslušnými všeob. záväznými predpismi STN a EN súladu ich
ocenenia s položkami uvedenými zmluve o dielo na zhotovenie stavby a ich predkladanie objednávateľovi.
Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa zápisom v ňom uvedených do troch pracovných dní.
Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby
živelnými udalosťami.
Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby v zmysle zmluvy o dielo, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby.
Organizovanie, vedenie a zápisy kontrolných dní ( v týždňových intervaloch), operatívnych porád.
Spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie distribúcie prítomným účastníkom.
Uskutočňovanie a vedenie podrobnej fotodokumentácie z priebehu realizácie, táto bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní
diela a fakturácii služieb stavebného dozoru.
Účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných riadiacim orgánom pre IROP.
Účasť na následných kontrolách riadiaceho orgánu a SO pre IROP alebo iných kontrolných orgánov EÚ na stavbe v priebehu 5
rokov po ukončení projektu.
Kontrola správnosti čerpania nákladov, kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti.
Kontrolná činnosť po stránke vecnej úplnosti faktúr, vystavených zhotoviteľom diela týkajúcich sa realizácie stavebných prác
Kontrola súpisov vykonaných prác a zisťovacích protokolov.
Kontrola časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov a vyžaduje doklady,
ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly ).
Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.
Účasť na preberacom konaní, zastupovanie investora na preberacom konaní, v mene mandanta ( objednávateľa) zvolá preberacie
konanie stavby, spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných vád a
nedorobkov zistených v preberacom konaní.
Poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej záručnej doby. Súčinnosť spočíva v účasti
na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému
návrhu ich odstránenia.
Ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým
spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do
stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.
Spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi ( objednávateľovi ) o kompletnosti odovzdanej dokumentácii a
dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní.
Kontrola odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie písomného záznamu o odstránení vád a nedorobkov,
predloženie záznamu na potvrdenie – na odsúhlasenie zhotoviteľovi stavby a mandantovi ( objednávateľovi ).
Súčinnosť pri spracovaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane prípravy a skompletizovanie dokladovej časti.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie : 
Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie
záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk. 

2. Konflikt záujmov : 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností



a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov : 
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Ďalšie informácie od verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 

sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať
najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených
zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie
na základe podnetov od uchádzačov.

Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 
Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač na vlastné náklady. 

5.  Zákaz účasti vo VO: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej
ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom
jazyku. 

2. Obsah ponuky: 
Cenová ponuka bude obsahovať   
2.1. výšku paušálnej mesačnej úhrady za výkon činnosti vrátane nákladov na dopravu, bez ďalších nárokov na navýšenie ceny v členení
cena bez DPH , DPH, cena s DPH 
2.2. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky -  
Technická alebo odborná spôsobilosť : 
a/ Doklad o odbornej spôsobilosti ( podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona ) na výkon činnosti stavebného dozoru vydaný na základe
osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky
pre činnosť stavebný dozor s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu zákazky 
b/ V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, žiada verejný obstarávateľ
spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného
zamerania. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť iný ekvivalentný doklad preukazujúci požadované
skutočnosti a oprávňujúci uchádzača na výkon stavebného dozoru. 
Uchádzač predloží osvedčenie, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym podpisom majiteľa osvedčenia, ktoré musí
byť vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov. 
2.3. čestné vyhlásenie uchádzača že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ( príloha č.2) 
2.4. referencie - súpis stavieb, na ktorých uchádzač vykonával činnosť stavebného dozoru 

2. Vyhodnotenie ponúk 

Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk
(resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa
kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu ( s DPH) a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý
predložil najvyššiu cenu ( s DPH).
Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje
Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk

Položky zákazky



P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Výška paušálnej mesačnej úhrady 1,0 eur

tu uviesť celkovú výšku paušálnej mesačnej platby cena s DPH

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č.2 Čestné_vyhlásenie uchádzača.docx Iné 26,4 kB


