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Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Veľká Lomnica, 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 ZVO)Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO 

na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

 

„Stavebný dozor pre projekt: Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká 

Lomnica“ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:     Obec Veľká Lomnica 

IČO/DIČ:   00326666/2020697338 

Sídlo organizácie:  Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica 

Telefón:   +421 52 456 11 02/0902 918 501  

e-mail:   starosta@velkalomnica.sk                          

v zastúpení:  Mgr. Peter Duda – starosta obce 

 

2. Kód CPV: 
71520000-9 Stavebný dozor 

 

3. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je výkon činností stavebného dozoru vyššie uvedeného projektu 

v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia. 

Osoba vykonávajúca stavebný dozor zabezpečuje tieto činnosti: 

- Sleduje spôsob a postup realizácie stavebných prác (stavby) tak, aby bola zaručená 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického 

vybavenia na stavbe, odborné zakladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich 

použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. 

- Kontroluje vedenie stavebného denníka. 

- Zodpovedá za súlad stavby s projektovou dokumentáciou stavby, za dodržanie 

všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie 

podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia. 

- Vplýva na odstránenie nedorobkov a závad , ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady 

odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému 

úradu. 

 

Predpokladaná hodnota stavebných práce je 823 051,60 Eur s DPH 

 

4. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Počas realizácie stavebných prác (predpokladaná lehota 22 mesiacov od začiatku 

realizácie projektu, t.j. od 03/17 do 12/18) 
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania 

Mandátna zmluva alebo Zmluva o poskytovaní služieb (Ďalej len Zmluva). Návrh 

zmluvy predloží úspešný uchádzač. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

8 400,00 Eur bez DPH 

 

7. Cena a spôsob určenia ceny: 

Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky. Ponuková cena musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.  

 

8. Obsah a spracovanie ponuky: 

- uchádzačom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku; 

- záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom 

obstarávaní. 

 

9. Predložená ponuka musí obsahovať: 

- konečnú cenu  za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH; 

- konečnú cenu  za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH; 

- sadzbu a výšku DPH; 

- v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH o tomto upovedomí v svojej ponuke.   

 

10. Lehota na predloženie ponuky:   

Uchádzač predloží ponuku najneskôr dňa 14.12. 2016, do 16:00 hod. 

 

11. Miesto a spôsob predloženia ponuky: Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou 

alebo osobne kontaktnej osobe na adrese: Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 

52 Veľká Lomnica. Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do 

samostatnej obálky a označí odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a 

označená „Súťaž – neotvárať“ s heslom súťaže „Stavebný dozor pre projekt: 

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica“. Cenová 

ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná a vráti 

sa uchádzačovi neotvorená. 

 

12. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady, resp. údaje: 

a) Identifikačné údaje uchádza (obchodné meno a sídlo, IČO, DOČ, telefón e-mail., 

bankové spojenie, IBAN) s uvedením predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka 

predkladá. 

b) Cenová ponuka na predmet zákazky (cenovú ponuku je potrebné uviesť do prílohy č . 

1 –Cenová ponuka). 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom s DPH. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka 

uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne. 
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14. Lehota viazanosti ponúk: Do 31.01.2016 

 

15. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov EÚ a z prostriedkov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok. 

Plavby sa budú uskutočňovať formou bezhotovostného platobného styku v priebehu a po 

ukončení poskytovania služieb na základe vystavenej faktúry za služby. 

 

16. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.12.2016 o 16:30 hod. na 

Obecnom úrade vo Veľkej Lomnici, na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.  

 

17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

z dôvodu neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje 

rovnaký predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti 

verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulérne alebo inak neprijateľné. 

 

Pokiaľ by verejné obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 

upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup ktorý 

použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky účasťou vo verejnom 

obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finačného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

Verejný obstarávateľ bude pred podpisom Zmluvy požadovať od úspešného uchádzača 

ďalšie doklady: 

- Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky 

- Návrh zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.  

 

 
Veľká Lomnica, 06.12. 2016 

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

                       Mgr. Peter Duda, v.r.  

                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka  
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka  

Verejný 

obstarávateľ: 

Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica 

Predmet zákazky: Stavebný dozor pre projekt: Rozšírenie kapacity predškolského 

zariadenia v obci Veľká Lomnica 

Postup zadávania: Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Obchodné meno 

uchádzača: 

 

 

Sídlo uchádzača:  

 

IČO:  

 

DIČ:  

 

Telefonický 

kontakt: 

 

 

E-mail:  

 

Bankové spojenie:  

 

IBAN:  

 

 Cena bez DPH Cena s DPH 

Navrhovaná cena za stavebný dozor: 
  

Prehlásenie: Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na stanovenie PHZ 

a jej prílohe. Vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za 

kompletné dodanie predmetu zákazky. 

Čestne prehlasujem, že uchádzač nie je v konkurze alebo v likvidácii. 

Dátum:  

 

Pečiatka a podpis: 

 

 

 

Nie som /som platca DPH* 
 

*nehodiace sa prečiarknuť 
 

 


