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Výzva na sú ťaž  

 
 

Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre: 

 zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

 zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu pod ľa zákona:  

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO  NIE  

 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Bobot 
Poštová adresa Bobot 56 
Mesto Bobot 
PSČ 913 25 
IČO 00311421 
Kontaktná osoba Danka Ďuriačová 
tel. č.  +421 32 6594831 
e-mail ou@bobot.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávate ľa /URL/ 

http://www.bobot.sk 

 
 
 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom  na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávateľa:  
Obchodné meno:   EUROKONZULT, s.r.o. 
V zastúpení:              Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, konateľ 
Sídlo:     Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina    
IČO:    36433306 
IČ pre DPH:   SK202239019 
Telefón:                                 +421 903804008 
Email:                                    drahoslorinc@stonline.sk 
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2. Identifikácia projektu 
 
Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 

s kultúrnym domom v obci Bobot. 
Číslo ITMS2014+ - 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

 
 
3. Názov zákazky  
„Služby stavebného dozoru.“ 
 
 
4. Druh zákazky  
Zákazka na dodanie služieb 
 
 
5. Stručný opis predmetu zákazky  
 
Predmetom zadávania zákazky je výber poskytovateľa služieb stavebného dozoru počas realizácie 
stavebných prác v rámci projektu:  „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 
s kultúrnym domom v obci Bobot“.  
 
 
6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky  
 

CPV pod ľa slovní ka 

Stavebný dozor  
 

71520000-9 

 
 
7. NUTS kód 
SK022 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe výsledkom z prieskumu trhu ako 
priemerná hodnota troch získaných informatívnych cenových ponúk – 12 533,33 Eur bez 
DPH 
 
9. Miesto a termín poskytnutia služieb:  
Termín poskytnutia služieb bude dojednaný po ukončení verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác a bude prispôsobený harmonogramu prác, ktorý spracuje ich 
zhotoviteľ. 



 
 

 

 
 

Obec Bobot 
Bobot 56, 913 25  

  

 

3 

 
10. Rozsah predmetu zákazky  
Rozsah požadovaných služieb 
 
V rámci výkonu stavebného (technického) dozoru verejný obstarávateľ požaduje vykonávať 
najmä tieto činnosti: 
 
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých bude stavba realizovaná 
- stavebný dozor bude vykonávaný  jeden krát do týždňa 
- odovzdanie staveniska a spracovanie zápisu 
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby 
- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác 
- dodržanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas    
   doby realizácie stavby 
- zabezpečenie systematického dopľňania dokumentácie a evidencie dokumentácie   
   dokončených častí stavby 
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu,  
   nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú projektované parametre stavby 
-  bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach 
-  kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov, ich súlad  
   s podmienkami zmluvy a ich predkladanie na úhradu investorovi 
- vykonávanie kontroly tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú  
   neprístupnými a zaznamenávanie výsledkov kontroly do stavebného denníka 
- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so    
   zmluvou 
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade nad dodržiavaním  
   priestorového umiestnenia objektov 
- spolupráca so spracovateľom projektovej dokumentácie a so zhotoviteľom pri vykonávaní  
    alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád projektu 
-  dohľad nad vykonávaním predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác zo strany  
   zhotoviteľa a kontrola ich výsledkov 
- zhromažďovanie dokladov o preukazovaní zhody výrobkov pre stavbu 
-  sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmluvy 
-  uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu stavby, resp. budúcej prevádzky  
   (užívania) dokončenej stavby 
-  hlásenie archeologických objavov 
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na  
   obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie dodávateľov ne -    
  nedodržiavanie termínov vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie zmluvných sankcií 
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku 
- príprava podkladov v priebehu výstavby na záverečné zhodnotenie stavby 
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní  
  o odovzdaní a prevzatí 
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- kontrola podkladov predložených zhotoviteľom k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby 
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní prác v dohodnutých  
  termínoch 
- účasť na kolaudačnom konaní 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom 
 
11. Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je možné deliť 
 
12. Možnosť predloženia variantných riešení 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
 
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 

  e-mailom  
  poštou 

- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom 
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky 
uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 
musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo  v Českej 
republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v 
českom jazyku).  

Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: drahoslorinc@stonline.sk 
 
 
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 04.04. 2017 do 12:00 hod. 
 
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.06.2017 
 
16. Obsah ponuky  

- Identifikačné údaje uchádzača 
- Vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy 

 
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:   

   Najnižšia cena bez DPH / s DPH 
   Najlepšieho pomeru ceny a kvality 
   Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného  

       cyklu  
 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné  



 
 

 

 
 

Obec Bobot 
Bobot 56, 913 25  

  

 

5 

 
19. Ďalšie informácie  
Ponuky doručené kontaktnej osobe a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa 
zúčastneným subjektom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty 
z prieskumu trhu v rámci dokumentácie celého projektu. 
 
Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešného 
uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy, ktorej znenie je prílohou tejto výzvy.  
Zmluva musí byť uzatvorená v lehote viazanosti ponúk.  
 
Zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa a 
súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu 
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade 
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného 
dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetný proces verejného 
obstarávania.  
  
V prípade, že verejný obstarávateľ nezíska finančné prostriedky na realizáciu diela „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Bobot“ do 24 
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, zmluva zanikne bez nároku zmluvných strán.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny 
doklad o oprávnenosti poskytovať službu, v origináli alebo overenej kópií.  
 
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí 
NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť  
  
 
20. Dátum zaslania výzvy na súťaž1  
27.03.2017 
 
 
Dátum a miesto: Žilina, 27.03.2017            
                                                                                                                                 
                                                                                    Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r..                                                                                                                             
                                                                                           konzultant pre verejné obstarávanie 
  

                                                
1 Nevyžaduje sa ako podmienka pri zákazkách pod 5000,- EUR 
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Príloha č. 1      Formulár pre určenie ponukovej ceny. 

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky) 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Obchodné meno: 

Sídlo podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Kontakt tel: 

Kontakt e-mail: 

 

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny 

Pol. Názov 
Cena bez 

DPH DPH 20% 
Cena celkom      

s DPH 

1. 

Služby stavebného dozoru pre projektový 
zámer: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu s kultúrnym domom 
v obci Bobot.“ 
 

   

 

 

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

                                                                          (pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu) 
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Príloha č. 2 
 
 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB (služby stavebného dozoru) 
uzavretá podľa § 269 odst.2 . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. 

zákonov  (ďalej len „zmluva“) 
  
medzi týmito zmluvnými stranami  
  
1. Objednávateľ 

 
Obchodné meno / Názov Obec Bobot 
Poštová adresa Bobot 56 
Mesto Bobot 
PSČ 913 25 
IČO 00311421 
Štatutárny zástupca Danka Ďuriačová 
tel. č.  +421 32 6594831 
e-mail ou@bobot.sk 
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávate ľa /URL/ 

http://www.bobot.sk 

 
     (ďalej ako „objednávateľ“) 
 
Obchodné meno / Názov  
Sídlo  
Adresa  
Zapísaný  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Štatutárny zástupca  
tel. č.   
e-mail  
adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávate ľa /URL/ 

 

 
 (ďalej ako „zhotoviteľ“)  
 
  (ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“).  
  
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil 
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postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 

Článok I  Predmet zmluvy 
  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa služby stavebného dozoru pre 
projektový zámer : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym 
domom v obci Bobot. 
 
   2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za služby poskytnuté v požadovanom 
rozsahu a kvalite cenu podľa výsledku VO a článku 3 tejto zmluvy.  
  
3. Miesto poskytnutia služby: Obecný úrad Bobot, č. 56, 913 25.  
  
 

Článok II.    Vymedzenie formy a obsahu poskytovaných služieb 
  
V rámci výkonu stavebného (technického) dozoru verejný obstarávateľ požaduje vykonávať 
najmä tieto činnosti: 
 
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých bude stavba realizovaná 
- stavebný dozor bude vykonávaný  jeden krát do týždňa 
- odovzdanie staveniska a spracovanie zápisu 
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby 
- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác 
- dodržanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas    
   doby realizácie stavby 
- zabezpečenie systematického dopľňania dokumentácie a evidencie dokumentácie   
   dokončených častí stavby 
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu,  
   nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú projektované parametre stavby 
-  bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných skutočnostiach 
-  kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov, ich súlad  
   s podmienkami zmluvy a ich predkladanie na úhradu investorovi 
- vykonávanie kontroly tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú  
   neprístupnými a zaznamenávanie výsledkov kontroly do stavebného denníka 
- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so    
   zmluvou 
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade nad dodržiavaním  
   priestorového umiestnenia objektov 
- spolupráca so spracovateľom projektovej dokumentácie a so zhotoviteľom pri vykonávaní  
    alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád projektu 
-  dohľad nad vykonávaním predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác zo strany  
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   zhotoviteľa a kontrola ich výsledkov 
- zhromažďovanie dokladov o preukazovaní zhody výrobkov pre stavbu 
-  sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmluvy 
-  uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu stavby, resp. budúcej prevádzky  
   (užívania) dokončenej stavby 
-  hlásenie archeologických objavov 
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na  
   obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami 
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie dodávateľov ne -    
  nedodržiavanie termínov vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie zmluvných sankcií 
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku 
- príprava podkladov v priebehu výstavby na záverečné zhodnotenie stavby 
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní  
  o odovzdaní a prevzatí 
- kontrola podkladov predložených zhotoviteľom k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby 
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní prác v dohodnutých  
  termínoch 
- účasť na kolaudačnom konaní 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom  
 
 

Článok III.   Cena za služby 
  
1. Cena za spracovanie predmetu zmluvy je stanovená nasledovne: 
 
Cena celkom bez DPH:  
DPH v sadzbe 20%: 
Cena celkom s DPH: 
  
 

Článok IV.   Platobné podmienky ceny za služby 
  
1. Platobné podmienky úhrady ceny za službu sú určené nasledovne:  
  
Faktúra bude vystavovaná po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 30 dní od 
dátumu vystavenia faktúry.  
  
 
 

Článok V.   Vykonanie služieb 
  
1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní služby s náležitou odbornou 
starostlivosťou.  
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Článok VI.   Ďalšie zmluvné dohody 

  
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím 
tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie, a ktoré sa dozvedia v súvislosti s 
plnením tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.  
  
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi porušením svojej povinnosti z 
tejto zmluvy, ak zaviní vznik škody zanedbaním odbornej starostlivosti pri plnení svojich 
povinností. Zhotoviteľ je s odbornou starostlivosťou povinný skúmať pokyny, podklady a iné 
dokumenty objednávateľa slúžiace na poskytnutie služby. Zmluvné strany nezodpovedajú za 
škodu pokiaľ preukážu, že porušenie ich povinnosti podľa tejto zmluvy bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka.         
 
 

Článok VII. Zmeny a doplnenia zmluvy 
  
1. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou písomného, 
číselne označeného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
  
 

Článok VIII. Závere čné ustanovenia 
  
1. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny štatutárnych 
orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékoľvek iné zmeny oznámia druhej 
strane bez zbytočného odkladu.  
  
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.   
  
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná 
strana obdrží jej jedno podpísané vyhotovenie.  
  
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami.  
  
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných právnych predpisov. Zmluva 
nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k 
schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od 
zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného 
obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné 
verejné obstarávanie. Ak objednávateľ nebude úspešný so žiadosť o poskytnutie NFP do 24 
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mesiacov odo dňa platnosti tejto zmluvy, táto zmluva zaniká bez akýchkoľvek nárokov 
zmluvných strán.  
 
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  
 
7.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:  
  
7.1.1  Ministerstvo ŽP SR a ním poverené osoby,  7.1.2 Útvar následnej finančnej kontroly a 
nimi poverené osoby, 7.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly,  
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 7.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a 
nimi poverené osoby, 7.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho 
dvora audítorov, 7.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 7.1.1. až 7.1.4. v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah 
tejto zmluvy prečítali, súhlasia s ním, pričom táto zmluva je uzavretá na základe ich 
slobodnej, určitej a vážnej vôle na preukázanie čoho ju vlastnoručne podpisujú.  
  
 
 
Za zhotoviteľa:                                                              Za objednávateľa:  
  
V ........................... dňa .......................                         V Bobote, dňa ..................  
  
  
  
...............................................                                .......................................................                                                                      
                                                                                    Danka Ďuriačová, starostka 
 


