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Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov 
 

Projekt INTERREG PL-SK 2014-2020 V-A  

„Ţivá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ 
Prioritná os I.2 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru 

pre stavbu: „Dostavba archeoparku“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Úradný názov a sídlo:    Krajské múzeum v Prešove 

Hlavná 86 

080 01 Prešov 

Krajina:     Slovenská republika 

IČO:      37781278 

DIČ:      2021481825 

Kontaktná osoba:    PhDr. Mária Kotorová, PhD., riaditeľka 

Telefón:     051 / 77 347 08, 0910 930 891 

E-mail:     maria.kotorova@tripolitana.sk 

kotorova.m@gmail.com 

Internetová adresa:    www.tripolitana.sk 

Splnomocnená osoba pre VO:  Ing. Anton Bernacký 

e-mail: bernacky.obstaravanie@gmail.com 

tel.: 0948 926 308 

 

 

2. Predmet a druh zákazky: 

Názov predmetu zákazky:  Komplexné zabezpečenie činnosti stavebného  

dozoru pre stavbu: „Dostavba archeoparku“ 

Druh zákazky:    Služba 

Typ zmluvy:    Zmluva o poskytnutí služby na činnosť stavebného  

dozoru 

Kód CPV:    71520000-9 Stavebný dozor 

 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý 

predmet zákazky. 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

6 000,00 EUR bez DPH. 

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť. 

  

  

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru pre stavbu: 

„Dostavba archeoparku“. 

Predmet zákazky bude financovaný z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 

Poľsko-Slovensko 2014-2020 V-A. Názov projektu: Živá archeológia ako jedinečný 

produkt kultúrneho turizmu Karpát. Prioritná os I.2: Ochrana a rozvoj prírodného a 

kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 

 

Termín začatia poskytovania výkonov služieb stavebného dozoru: 

Deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi, čo bude poskytovateľovi služby stavebného 

dozoru oznámené najneskôr 2 dni pred uvedeným termínom. 

 

Termín ukončenia poskytovania výkonov služieb stavebného dozoru: 

Deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia 

pre stavbu: „Dostavba archeoparku“. 

 

Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.  

  

 

6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

 Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 343/2015 Z. z. predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktorá 

je predmetom zákazky (nie staršiu ako 3 mesiace) predloží úspešný uchádzač pri podpise 

zmluvy o poskytnutí služby. 

 Kópiu osvedčenia  na  výkon stavebného dozoru  na  požadovaný  predmet činnosti 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov alebo ekvivalentný doklad, predloží 

úspešný uchádzač pri podpise zmluvy. 

 

 

7. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

 Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením prílohy č. 2 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je 

platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke (Verejný obstarávateľ nie je 

platiteľom DPH). 

 Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude poskytovať služby na základe jednotlivých 

objednávok verejného obstarávateľa (objednávateľa) počas platnosti a účinnosti zmluvy.  

 Úspešný uchádzač je oprávnený fakturovať po ukončení predmetného verejného 

obstarávania. 

 Splatnosť predloženej faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Faktúru uchádzač doručí v dvoch rovnopisoch. 
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8. Lehota na predkladanie ponúk: 

 Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 05.04.2018 – čas: do 12:00 hod.. 

 Uchádzači doručia svoje ponuky elektronicky na e-mailovú adresu splnomocnenej osoby 

pre verejné obstarávanie: bernacky.obstaravanie@gmail.com alebo poštou, príp. osobne 

na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č.1 v uzatvorených obálkach 

a označené: Komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru pre stavbu: 

„Dostavba archeoparku“ – NEOTVÁRAŤ!. 

 Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnocovacieho 

procesu prieskumu trhu. 

 Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH. 

 Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. 

 Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, 

ostatným ponukám druhé, tretie, atď.. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa 

umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 

 

10. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 

odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude 

oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. 

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania 

bude uzavretie zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy, ktorá 

bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a s prílohou č. 1 až    

prílohou č. 2.  

 

 

11. Dôvody na zrušenie pouţitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

 nebude predložená ani jedna ponuka, 

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

 ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, 

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
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V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 20.03.2018 

          

 

 

 

 

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

        Ing. Anton Bernacký                               PhDr. Mária Kotorová, PhD. 
      splnomocnená osoba pre VO                                      riaditeľka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky 

 

Príloha č. 2 Cenová ponuka na poskytnutie služieb 
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Príloha č.1 k Výzve na predkladanie ponúk: 

 

 

Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky 
 

 

Činnosť stavebného dozoru je potrebné zabezpečiť v tomto rozsahu: 

 

1) odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom, 

2) účasť na kontrolnom zameraní terénu, ktoré vykoná zhotoviteľ pred začatím prác, 

3) dodržanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, 

4) plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu, 

5) riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konaní, 

6) systematické doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje, 

7) evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby, 

8) odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu 

alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby 

ani jej  prevádzkové a úžitkové vlastnosti, 

9) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplností oceňovacích podkladov, 

10) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu 

s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu 

objednávateľovi, 

11) kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa 

stanú neprístupnými, 

12) odovzdanie časti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich 

     nadväzné činnosti v súlade so zmluvami, 

13) spolupráca s geodetom objednávateľa pri dodržiavaní priestorového umiestnenia 

objektov, 

14) spolupráca s pracovníkmi, vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad, 

pri zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom, 

15) spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie, so spracovateľmi 

realizačných projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstraňovaní 

prípadných chýb projektu, 

16) sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, 

kontrola  výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok, 

17) postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela, 

18) sledovanie vedenia stavebných denníkov, 

19) hlásenie archeologických nálezov, 

20) spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov, pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd, pri ohrození zdravia alebo majetku na stavbe, 

21) kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie 

dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov 

smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác, 
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22) príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak objednávateľ o to požiada, 

23) príprava podkladov pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby, 

24) príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na konaní 

o odovzdaní a prevzatí, 

25) kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu stavby, 

26) kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje chyby a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí 

diela v dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstraňovaní chýb 

a nedorobkov, 

27) účasť na kolaudačnom konaní, 

28) kontrola vypratania staveniska. 
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Príloha č.2 k Výzve na predkladanie ponúk: 

 

Cenová ponuka na poskytnutie sluţieb 
 

Stavebný dozor 
 

Názov uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

IČO: 

DIČ: 

Platca DPH:     áno / nie*   

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

Email:  

 

Popis sluţby: 

Komplexný výkon stavebného dozoru v rámci stavby: „Dostavba archeoparku“. 

Stavebný dozor bude vykonávať stály dohľad na stavbe v rozsahu priemerne cca 2,5 hod. denne   

(aj v prípade, ak zhotoviteľ bude realizovať dielo aj cez víkendy a sviatky pokoja). 

 

Predpokladaná lehota výstavby:     4 mesiace 

Predpokladané výdavky na stavebné práce:   103 388,65 € bez DPH 

Súhlasím s tým, aby bola táto cenová ponuka vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky          

s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné:   áno/nie* 

*nehodiace preškrtnite 

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

Vypracoval:       .................................................... 

         podpis a pečiatka 

P. č. Názov poloţky 
Merná 

jednotka 
Mnoţstvo 

Jednotková 

cena bez DPH 

Cena spolu 

bez DPH 

1. Výkon stavebného dozoru osobohodina 300   

Cena celkom bez DPH  

  

DPH 20%  

Cena celkom s DPH  


