
 

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA 
 Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 

  
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 24 – strojárstvo 

   

                 
 

     
VÝZVA  NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

 
       
 na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ) podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov (ďalej len ZVO). 
 
 na výber úspešného poskytovateľa podľa § 117  ZVO.  
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 Názov organizácie: Stredná odborná škola strojnícka 
 Adresa organizácie: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 
 IČO:   17050561 
 Kontaktná osoba:  Ing. Jana Briestenská 
 Telefón:   042/4326404 
 E-mail:   jana.briestenska@strojnickapb.sk 
  
Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu má záujem zistiť predpokladanú hodnotu zákazky (§ 6 ZVO) a následne 
vybrať úspešného poskytovateľa na uzavretie zmluvy (§ 117 ZVO).  
 
Uchádzač  uvedie  PHZ predmetu zákazky, ktorá bude zmluvnou cenou predmetu zákazky, a táto bude 
predmetom vyhodnotenia predložených ponúk do prieskumu trhu. 
 
II.NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:    „Stavebný dozor – Rekonštrukcia trieskového hospodárstva  a úprava 
nádvoria za starou dielňou – II. etapa“. 
 

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 
 
Postup: podľa § 117 zákona č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.  

 
III.    PREDMET PRIESKUMU TRHU 

Predmetom prieskumu trhu je určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber poskytovateľa služby pre predmet 
zákazky: „Stavebný dozor – Rekonštrukcia trieskového hospodárstva  a úprava nádvoria za starou 
dielňou – II. etapa“.“.  

 
Rozsah predmetu zákazky/zmluvy: 

 
Výkon stavebného dozoru je potrebný počas celej doby realizácie zákazky na stavbe. 

V rámci plnenia predmetu zákazky bude overovať dodržiavanie technického, architektonického, dispozičného 
a konštrukčného riešenia stavby od odovzdania/prebratia staveniska až po predanie diela do užívania, 
podieľať sa na tvorbe  jej záverečného hodnotenia. 
 
Práce stavebného dozora budú zahŕňať: 
‐ oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby a s obsahom zmluvy 
‐ odovzdanie staveniska zhotoviteľom a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, 
‐ odsúhlasenie dodatkov a zmien stavby, ktoré nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a 

nezhoršujú parametre stavby, 
‐ bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach, 



 

  
     
 
 

‐ kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad 
s podmienkami zmluvy a ich predkladanie na úhradu investorovi, 

‐ kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie 
výsledkov do stavebného denníka, 

‐ odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvou, 
‐ organizovanie a vedenie kontrolných porád zástupcov štatutárnych orgánov, ak si investor nevyhradil 

právo viesť  tieto porady a vyhotovovanie pravidelných zápisov 
‐ sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a 

kontrolu ich výsledkov, 
‐ vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
‐ sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmluvy, 
‐ uplatňovanie námetov smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby, 
‐ hlásenie archeologických nálezov 
‐ spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd 

pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
‐ kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie 

termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, 
‐ kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
‐ v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
‐ príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí, 
‐ kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby  
‐ kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, 
‐ kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom. 

 
LEHOTA  PLNENIA  ZÁKAZKY: Výkon stavebného dozoru je potrebný počas celej doby realizácie zákazky na 
stavbe. 

 
MIESTO PLNENIA  ZÁKAZKY:  Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská 
Bystrica 
 

IV.SPÔSOB URČENIA CENY: 
- verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku formou ocenenia Prílohy č. 1 tejto výzvy,  
- ceny uvedené v ponuke uchádzača budú cenami konečnými, ktoré musia zahŕňať všetky náklady 

uchádzača na riadne plnenie predmetu zmluvy, 
- cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov                    

a ostatnými platnými predpismi a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, 
- v predloženej cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú jednotkovú zmluvnú cenu celkom bez DPH, 

výšku DPH, jednotkovú cenu celkom s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 
zmluvnú jednotkovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,  vyznačí v predmetnej prílohe. 

- ceny musia byť stanovené v mene eur, zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 

 
V.KRITÉRIUM PRE HODNOTENIE PONÚK NA ZÁKLADE: najnižšia cena s DPH vyjadrená v mene eur za celý 
predmet zákazky.  

 
Spôsob  hodnotenia kritérií: poradovým systémom.  
Ponuky budú vyhodnocované vzostupným poradovým systémom zoradené od najnižšej cenovej ponuky.  

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na 
hodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t.j. uchádzač s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky. Ostatné 
ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky, t.j. ponuke s najvyššou 
celkovou cenou za predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo. 
Za celkovú cenu u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH. 

Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena celkom. 
 
 



 

  
     
 
 

VI.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO  a nesmie u neho existovať dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 
 

 
Uchádzač preukazuje podmienky účasti: 

zákon č. 343 /2015 Z. 
z. o verejnom 
obstarávaní a 
o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v 
znení neskorších 
predpisov,  § 32 ods. 
1 písm. e)  
 
 
 

je oprávnený poskytovať službu, ktorá je 
predmetom zákazky, 
 

Uchádzač predloží: 
 
Výpis zo živnostenského, resp. 
obchodného registra, ZHS, a pod. 
(nemusí byť úradne  osvedčené)  
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť 
údaje z informačných systémov verejnej 
správy a overiť si  oprávnenie uchádzača 
realizovať predmet zákazky  napr.   
z verejne prístupného registra na stránke 
www.orsr.sk, alebo www.zrsr.sk, alebo 
www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne 
prístupnom registri. 
 

zákon o verejnom 
obstarávaní 343/2015 
Z. z. v znení 
neskorších predpisov, 
§ 32 ods. 1 písm. f)  
 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo   
v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 

Uchádzač predloží: 
 
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
Uvedené sa deklaruje predloženým 
čestným vyhlásením (Príloha č. 2 tejto 
výzvy) zo strany uchádzača.  
 

zákon o verejnom 
obstarávaní 343/2015 
Z. z. v znení 
neskorších predpisov, 
§ 40 ods. 6 písm. f) 
 

konflikt záujmov podľa § 23 nemožno 
odstrániť inými účinnými opatreniami 
 

Uchádzač predloží: 
 
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti 
konfliktu záujmov v rámci 
predmetného verejného obstarávania. 
Uvedené sa deklaruje predloženým 
čestným vyhlásením (Príloha č. 2 tejto 
výzvy) zo strany uchádzača. 
 

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname 
hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, 
ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.  

 
 
VII.OBSAH PONUKY: 

Ponuku je potrebné predložiť vo formáte .pdf. a musí obsahovať tieto dokumenty: 
 
1. Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy)  
2. Doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom 

preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie tohto dokladu, u právnických osôb je to napr. 
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Nemusí byť úradne 
osvedčené. Uvedený doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje v prípade, ak má uchádzač aktuálny platný 
zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom, 
verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí 
verejný obstarávateľ.  



 

  
     
 
 

3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a čestné vyhlásenie 
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania podpísané osobou/osobami 
oprávnenou konať za uchádzača. (Príloha č. 2 tejto  výzvy) 

 
VIII.OBCHODNÉ PODMIENKY:  

 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy.  Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ 
požadovať len od úspešného uchádzača a bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky / zálohy. Predmet zákazky bude financovaný formou 
bezhotovostného platobného styku. Platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry 
je 30 dní odo dňa jej doručenia  verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi. Faktúra vystavená 
poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou 
Slovenskej republiky. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo 
vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 
pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi. 

 Ak sa poskytovateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, 
aby bola v súlade  s vysúťaženou cenou  t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala 
cene, ktorá sa vysúťažila. 

 
IX.LEHOTA DORUČENIA PONÚK:  

01.06.2021 do 12.00 hod. 
 

X.SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:   
Ponuku na predmetnú zákazku predkladá uchádzač v elektronickej podobe do 01.06.2021 do 12.00 hod. na  
e-mailovú adresu: jana.briestenska@strojnickapb.sk označenú heslom v predmete emailu: Súťaž – 
„Stavebný dozor – Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou – II. 
etapa“ - Neotvárať“. 

 
             Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská, tel.: 042/4326404 

 
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuku: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s 
jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku. 

 
ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 
 Otváranie ponúk bude neverejné, verejný obstarávateľ oznámi emailom všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 
ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť. 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých  bolo toto 

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač 
nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným 
požiadavkám na predmet  zákazky, resp. ak ponuky prekročia finančné možnosti verejného 
obstarávateľa 

 
V Považskej Bystrici, dňa: 27.05.2021 
 
 

Mgr. Štefan Capák 
                           riaditeľ školy 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 2- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti VO  a čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti 
konfliktu záujmov 


