
 
 

                                                                                                                             
Obec Šarišské Jastrabie 

065 48 Šarišské Jastrabie 257 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

 
 

Predmet zákazky: 
 
 

REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI 
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE – stavebný dozor 

 
 

Postup zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania pre OP Ľudské zdroje – zákazka s nízkou 

hodnotou s PHZ pod 30 000 € 
 
 
 

 
 

 

V Šarišskom Jastrabom, dňa  05.11.2019 
 ..........................................................................  

               PaedDr. Ľubomír Rešetár, starosta obce 
                                                                                                        
 
 
 
 
 

V Šarišskom Jastrabom, dňa  05.11.2019 
                                                                                       ..................................................... 
                                                                                                         Ing. Stanislav Rízek 
                                                                                                  poverený administráciou VO 
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Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                              Obec Šarišské Jastrabie 
IČO:      00330213 
Sídlo:     065 48 Šarišské Jastrabie 257 
Krajina:                Slovenská republika    

Webové sídlo (internetová adresa): http:// www.sarisskejastrabie.sk 
Adresa profilu:              https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6196 

Kontaktná osoba:              Ing. Stanislav Rízek  

Telefón:                             0911733111  

E-mail:                               rizek@externeobstaravanie.sk  

  
2. Predmet prieskumu trhu 

2.1 Názov predmetu prieskumu trhu je: REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA MATERSKEJ 
ŠKOLY V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE – stavebný dozor  

2.2 Predmetom zákazky bude  poskytovanie služieb stavebného dozoru v súlade so zákonom 
NRSR č.138/92 Z.z. pre projekt „Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v 
obci Šarišské Jastrabie“ financovaný z rozpočtových prostriedkov obce Šarišské Jastrabie 
a nenávratného finančného príspevku Operačného programu Ľudské zdroje. Nakoľko sa 
nejedná o bežne dostupné služby, ale o špecifické, vychádzajúce z konkrétnych stavebných 
prác a nie je možné ich všeobecne špecifikovať nebude použité Elektronické trhovisko ani 
elektronická aukcia. 

 
2.3 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71.25.00.00-5 Architektonické a inžinierske služby 
a dozor   

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 3 850,- EUR bez DPH 
 
 
3.  Komplexnosť dodávky 

3.1  Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky   
  

 
4.  Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku OP Ľudské zdroje a z 
rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.    

 

5.  Miesto a termín plnenia 

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Budova materskej školy v obci Šarišské 
Jastrabie. 
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5.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: predpokladaná doba trvania poskytovania 
služby je 12 mesiacov. Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave svojej 
ponuky. 

 
 
6. Variantné riešenia  

6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

6.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
7.  Obsah ponuky 

7.1 Ponuka sa predkladá elektronickou poštou (mailom) na kontaktnú adresu: 
rizek@externeobstaravanie.sk. 

 
7.2 Ponuka  musí obsahovať: 

1. identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto 
podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 
uchádzača; IČO;  

2. potvrdenie o oprávnenosti vykonávať požadované služby 
3. cenovú ponuku na predmet prieskumu trhu. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená 

v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

i.  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

ii.  sadzba  DPH a výška  DPH, 

iii.  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Doporučujeme vyplniť a zaslať 
priložený formulár „Návrh na plnenie kritérií“. 

 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk 

8.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 
uplynie dňa 29.11.2019 o 10:00 hod. 

 
 
9.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

9.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
9.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 
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10. Hodnotenie ponúk 

10.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 
vrátane DPH. 

10.2 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

10.3 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
 

 
11.  Uzavretie zmluvy 

11.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do 
31.03.2020. Zmluvné podmienky si dohodnú verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač po 
ukončení procesu VO. 
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Časť II. 

  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 

Predmetom zákazky bude  poskytovanie služieb stavebného dozoru v súlade so zákonom NRSR 
č.138/92 Z.z. pre projekt „Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské 
Jastrabie“ financovaný z rozpočtových prostriedkov obce Beluša a nenávratného finančného 
príspevku OP Ľudské zdroje. Nakoľko sa nejedná o bežne dostupné služby, ale o špecifické, 
vychádzajúce z konkrétnych stavebných prác a nie je možné ich všeobecne špecifikovať nebude 
použité Elektronické trhovisko ani elektronická aukcia. 

Služby sa budú poskytovať v nasledovnom rozsahu: 
- Spolupráca s technickým dozorom investora.  
- Oboznámenie sa s podkladmi pre dodanie diela.  
- Kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu po dobu realizácie stavby.  
- Bezodkladné informovanie objednávateľa  o všetkých závažných okolnostiach majúcich 

dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prác.  
- Kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka.  
- Kontrola celkovej kvality realizácie diela podľa projektovej dokumentácie, dohodnutých 

zmien a dodatkov a STN (EN).  
- Sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov.  
- Vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu.  
- Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so stavebným zákonom a  podmienkami 

zmluvy.  
- Kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a dohodnutých podmienok 

stanovených stavebníkom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane 
prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií. 

Predpokladaná hodnota investície stavebného diela v zmysle výsledku VO na stavebné práce je 242 
218,- € bez DPH. 

 
Ako podporný dokument prikladáme Sprievodnú správu a súhrnnotechnickú správu z projektovej 
dokumentácie k predmetu zákazky.  
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 1.NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO NIE 

  

 Hodnota kritérií 

Ponúkaná cena za celý rozsah 
predmetu zákazky v € bez DPH 

 

DPH  

Ponúkaná cena za celý rozsah 
predmetu zákazky v € s DPH 

 

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

 


