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O b e c   G e m e r s k á   P o l o m a 
Č.j.: OcÚGP/2021/557              Gemerská Poloma, 29.06.2021 

 

 
 

         
      

 

  
VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb stavebného dozoru: „Stavebný dozor počas 

realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská 
Poloma“ 
  
Obec Gemerská Poloma 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 „ZoVO“) 
zákazky na poskytnutie služby: „Stavebný dozor počas realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber 
vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma“   Vás týmto  v zmysle § 117 ZoVO a čl. 2.2.1.3.1 body 2. 
a 11. Jednotnej príručky k procesu verejného obstarávania (vydal CKO s účinnosťou od 15.6.2021)   vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky. 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec Gemerská Poloma    (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  
Adresa: Námestie SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma                                                       
Zastúpený: Mgr. Lillian Bronďošová, starostka                      
IČO:   00328227 
DIČ:  2020961283 
E-mail:  starosta@gemerskapoloma.sk 

 
2. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:  

Predmet zákazky je prioritná služba, referenčné číslo CPV 71.52.00.00-9, 71.31.53.00-2. 
Táto konkrétna služba nie je bežne dostupná na trhu napr. z nasledovných dôvodov: 

- je to služba so špecifickými konkrétnymi podmienkami na jej výkon počas realizácie stavebného diela, 
- je pre špecifické konkrétne stavebné dielo, 
- jej doba trvania nie je momentálne pevne daná, nakoľko nie je presne známa lehota do vydania 

kolaudačného rozhodnutia a pod.. 
Predmetom ponuky a zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru (ďalej aj „SD“) počas realizácie prác na 
stavbe s názvom „Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma“: s investičným 
nákladom 469 035,94 EUR bez DPH (projektová dokumentácia stavebného diela je verejne dostupná na 
webstránke Úradu pre verejné obstarávanie: v profile verejného obstarávateľa Obec Gemerská Poloma 
k zákazke zverejnenej vo VVO č. 104/2018 zo dňa 28.05.2018, WYP – 7404“:  
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/988648) v zmysle odporúčaného rozsahu a obsahu 
činnosti stavebného dozoru: 
-  zastupovanie obce a hájenie jej záujmov, pokiaľ nebudú v rozpore s platnou legislatívou, počas celej 
doby výkonu činnosti SD 
- vedenie konania o odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebného diela s vyhotovením osobitného Zápisu  
- účasť na vytýčení prípadných podzemných vedení pred realizáciou stavby  
- priebežná kontrola realizovaných stavebných prác zhotoviteľom stavebného diela, či je dielo realizované 
v súlade so stavebným povolením/povolením na realizáciu, PD, oceneným rozpočtom zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní a kvalitne 
- kontrola a preberanie stavebných konštrukcií a prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými 
- účasť na prípadných rokovaniach obce, zhotoviteľa a projektanta o prípadných viac prácach, menej 
prácach, zmenách oproti stavebnému povoleniu/povoleniu na realizáciu, PD, rozpočtu zhotoviteľa  
- kontrola realizovaných a predpísaných skúšok zhotoviteľa 
- kontrola stavebných materiálov a výrobkov, ktoré budú zabudovávané 
- kontrola riadneho uskladňovania materiálov a zariadení na stavenisku 
- kontrola odstraňovania zistených nedostatkov 
- sledovanie vedenia stavebného denníka a vykonávanie zápisov v ňom 
- vedenie kontrolných dní, v prípade potreby obyčajne 1x mesačne, vrátane vypracovania Zápisov z nich  
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- kontrola postupu stavebných prác z hľadiska časového harmonogramu – pokiaľ existuje 
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti fakturačných podkladov zhotoviteľa stavebného diela 
počas realizácie 
- vedenie Odovzdávacieho a preberacieho konania (OaPK) stavebného diela a vypracovanie Zápisu z OaPK 
- kontrola odstraňovania prípadných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri OaPK 
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom 
- spolupráca s účastníkmi výstavby pri príprave podkladov pre kolaudáciu a účasť na kolaudačnom konaní 
(pokiaľ bude uskutočnené) 
- spolupráca s obcou pri plnení prípadných požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, týkajúcich 
sa činnosti SD (pokiaľ bude potrebné).  
Odporúčaný rozsah a obsah činnosti SD, je uvedený napr. v Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností Unika 2018 

 
Druh zákazky:   zákazka na poskytnutie služby v zmysle § 3 ods. 4 ZoVO, 
        civilná zákazka v zmysle § 5 ods. 4 ZoVO.  
 
3. Miesto dodania služby: intravilán obce Gemerská Poloma,  
 
4. Predložiť ponuku na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti. 
 
5. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obce a EŠIF: 
    Operačný program: Operačný program: Kvalita životného prostredia 
    Kód ITMS projektu: 310011AFI4 
 
6. Predloženie ponúk: 
    - v lehote do 13.07.2021 do 14:00 hod. 
    - spôsob predloženia : cenovú ponuku po opečiatkovaní, podpísaní a naskenovaní doručiť 
      mailom na adresu: sustrikova@gemerskapoloma.sk vo forme predpísaných príloh č. 1 a 2 k tejto výzve. 
      Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – SDGP“ 

      
     7. Určením predpokladanej hodnoty zákazky (aritmetický priemer predložených ponúk) verejný   
         obstarávateľ zadefinuje postup obstarávania zákazky na poskytnutie služby.  

A. Pokiaľ aritmetický priemer predložených ponúk bude spĺňať finančný limit Projektu a bude nižší alebo    
    rovný ako 30.000,00 EUR bez DPH bude verejný obstarávateľ postupovať nasledovne: 

-  predložené cenové ponuky získané týmto prieskumom trhu zahrnie do vyhodnotenia cenových ponúk v    
  rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: „Stavebný dozor počas   
  realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma“ 

 -  verejný obstarávateľ následne vyhodnotí cenové ponuky podľa kritéria najnižšia cena vrátane DPH. 
- úspešného uchádzača vyzve na uzatvorenie zmluvy s predmetom plnenia na poskytnutie služby:   
  „Stavebný dozor počas realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v   
  obci Gemerská Poloma“ 

B. Pokiaľ aritmetický priemer predložených ponúk bude vyšší finančný limit ako 30.000,-EUR bez DPH   
    vrátane, prieskum nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť pre účely určenia predpokladanej   
    hodnoty zákazky. 

 
      8. Ďalšie informácie v prípade postupu podľa bodu 7.A  

 • Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu,  ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí 
predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade  
s prvou  vetou  a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je 
uchádzač zapísaný. 

• Uchádzač  nesmie  byť  vedený  v  registri  osôb  so  zákazom  účasti  vo  verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ 
sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 

registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
• Otváranie ponúk je neverejné 
•  Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnené osoby sú: 
I.   Poskytovateľ a ním poverené osoby 
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby 
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III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu  
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
VI.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ  
VII. Osoby  prizvané  orgánmi  uvedenými  v bodoch I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi   
     SR a EÚ. 

       ° Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu    
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi 
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a  výsledky  administratívnej  finančnej  kontroly  zo  
strany  Poskytovateľa finančného  príspevku  neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 
obstarávania 

       ° Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať  
finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s 
požiadavkami verejného obstarávateľa 

       °  Proti rozhodnutiu verejného  obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 
zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

       °  Typ  zmluvy: Mandátna zmluva podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Návrh Mandátnej zmluvy uchádzači v ponukách 
nepredkladajú.  Podpísaný návrh  Mandátnej  zmluvy  predloží  na  vyzvanie  úspešný uchádzač. 

  
 
 

S úctou  
 
 
 
 
 
             Mgr. Lillian Bronďošová  
                           starostka obce 
 
 

 
 
 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka k prieskumu trhu 

Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov 
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K č.j.: OcÚGP/2021/557  

 
Príloha č. 1 : Cenová ponuka    

 
 

Cenová ponuka  

 
„Stavebný dozor počas realizácie stavebného diela: Infraštruktúra pre zber vybraných 

druhov odpadov v obci Gemerská Poloma“ 

___________________________________________________________ 
 

 
 
Názov uchádzača: ............................................................................................ 

 
Sídlo, alebo miesto podnikania: ....................................................................... 

 

Oprávnená osoba: ........................................................................................... 
 

IČO: ................................................................. 
 

Platca DPH (áno/nie): ...................................... 

 
Tel.: ................................................................. 

 
Email: .............................................................. 
 
Predpokladaný čas poskytovania služby: počas celej realizácie stavebného diela.  

 

 
 
 

Cena celkom bez DPH 

 
 

                     ........................................   Є 

 

 
DPH 20% 

 

                     ........................................   Є 

 
Cena celkom s DPH, resp. konečná cena pre 

neplatcu DPH 

 

                    ........................................   Є 

 

 
Miesto: .............................. 

 
Dátum: .............................. 

 

 
 

              ................................................ 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
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K č.j.: OcÚGP/2021/557  
Príloha č. 2 

 
Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov 
 
Názov zákazky: Stavebný dozor počas realizácie stavebného diela: Infraštruktúra 
pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 

Organizácia: 
 
 
 

IČO: 
 
DIČ: 
 

Adresa: 
 
 
 

PSČ, OBEC: 

Kontaktná osoba: 
 
 
 

Telefón: 
 
Email: 

 
 
Ako uchádzač týmto vyhlasujem, že predložením ponuky súhlasím s  evidenciou a 

spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 

2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, 

spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným 

obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. 

Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné 

orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet 

zákazky. 

 

 
V ........................... dňa ............... 
     
 
            
       .................................................. 
        Podpis a pečiatka  


