
SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Názov:  Obec Hontianske Tesáre 
Sídlo:  Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre 
Zastúpený: Dana Kohútová, starostka obce 
IČO:   00 319 937 
Telefón:   +421 45 559 60 16 
E-mail:   obec@honttesare.sk 
Banka:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK22 0200 0000 0000 0492 8412 
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD v obci Hontianske Tesáre. 
 

3. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorou je výkon stavebného dozoru na uvedenej stavbe. V rámci tejto 
zákazky sa vyžaduje vykonávanie funkcie stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby, pričom osoba 
vykonávajúca stavebný dozor bude: 
 zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za riadnu inštaláciu a prevádzku technického 

vybavenia na stavbe, za odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, odborné 
ukladanie strojov a zariadení, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí 
vydaných na uskutočnenie stavby, 

 sledovať vedenie stavebného denníka a vplývať na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistí. 
 

4. ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE:   
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: 71520000-9 Stavebný dozor 
 

5.  MIESTO REALIZÁCIE ZÁKAZKY:   
Obec: Hontianske Tesáre, Katastrálne územie: Hontianske Tesáre, Pozemky parc.č.: KN-C 158/1, KN-C 158/3, 
Objekt: Kultúrny dom, Súpisné číslo: 66. 
 

6.   ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  
Výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby. Osoba vykonávajúca stavebný dozor bude: 
 sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a 
hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka, 

 zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie 
stavby, najmä stavebného povolenia, 

 vplývať na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistí, ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného 
dozoru, bezodkladne bude oznamovať stavebnému úradu. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 1.500,00 Eur bez DPH, ktorá bola stanovená ako obvykle požadovaná cena za 
výkon odborného stavebného dozoru, t.j. 1 % z predpokladanej ceny stavebných prác, ktoré verejný obstarávateľ 
plánuje realizovať. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená aj podľa obdobných zákaziek realizovaných 
ako verejným obstarávateľom, tak aj okolitými obcami v minulosti. Cena stavebných prác podľa vypracovaného 
rozpočtu stavby je 157.467,72 Eur bez DPH. 
 

7.  ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA NA ČASTI: 
Každý uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 

8.   MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:  
Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. 
 

9.  TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:   
Počas celej realizácie stavby. 
 

10.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:  
Predmet zákazky bude financovaný v rámci PRV 2014 - 2020. 
 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:    
Každý uchádzač musí predložiť kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru. 

 

12. OBSAH PONUKY: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 



 identifikačné údaje uchádzača, 
 doklady uvedené v bode č.11 týchto súťažných podkladov (kópia osvedčenia), 
 celkovú cenu za vypracovanie a dodanie predmetu zákazky. 
V prípade, že uchádzačom predložená ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené požadované doklady 
bude z predmetnej súťaže vylúčená. 
 

13.  KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 

14. JAZYK PONUKY: 
Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v štátnom jazyku. 
 

15.  OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:   
Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré môžu uchádzači potrebovať k vypracovaniu ponuky je 
možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.  
 

16.  SPÔSOB URČENIA CENY:             
 navrhovaná ponuková a následne aj zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona o  

cenách v  znení  neskorších predpisov 
 navrhovaná ponuková a následne aj zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR 
 ak uchádzač je platcom DPH uvedenie: 
- celkovú cenu bez DPH 
- sadzba  DPH a výška DPH 
- celková cena vrátane DPH 
 ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cena za dodanie predmetu zákazky a súčasne musí v ponuke 

uviesť, že nie je platcom DPH 
 

17.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK: Najnižšia celková cena s DPH. 
Spôsob vyhodnotenia kritéria:  
 ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou celkovou cenou bude úspešnou ponukou 
 poradie sa určí postupne od najnižšej ponukovej ceny (1),  po najvyššiu (x) 
 

18. PREDLOŽENIE PONÚK:  
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej lehote na 
predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania 
s výrazným značením: 

„ S Ú Ť A Ž   -   N E O T V Á R A Ť “ 
 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Mesto Krupina 
Spoločný obecný úrad Krupina 

       Svätotrojičné námestie 5 
       963 01 Krupina 
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Kemp, tel: 0911966090, e-mail: norbertkemp@gmail.com 
 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej prevzatie. Potvrdenie o prevzatí 
príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom, kde tento musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov 
a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky. 
 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 15.03.2016, 09:00 hod. 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené. 

 

19.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  
 otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 15.03.2016 o 10:00 hod. v kancelárii Spoločného 

obecného úradu Krupina so sídlom Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina 
 osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
- na otváraní obálok s predloženými ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku 

v stanovenej lehote na predkladanie ponúk 
- na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie 
- uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa 

preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, 
plnou mocou na zastupovanie v tomto verejnom obstarávaní 

 o vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný 
 výsledkom súťaže bude zmluva na dodanie predmetu zákazky uzatvorená medzi verejným obstarávateľom - 

objednávateľom a úspešným uchádzačom - dodávateľom alebo objednávka na poskytnutie služby predmetu 
zákazky vystavená verejným obstarávateľom a doručená úspešnému uchádzačovi - dodávateľovi 

 všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky idú na ťarchu uchádzača 



20. VYHRADENIE PRÁVA:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo, 
 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 
Zákazka bude realizovaná len v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie NFP z PRV 2014 – 2020. 
 

21.  UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:   
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 29.04.2016. 
 
Hontianske Tesáre, 04.03.2016 


