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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
(v zmysle §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie :  Mesto Svidník 

   Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

IČO:    00331023 

Kontaktné miesto:  ARR PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov 

Kontaktná osoba:  Ing. Peter Lupták 

Mobil:   +421 915963032 

Telefón:   +421 517465381 

Email:   luptak@arrpsk.sk 

Fax:    +421 517465386 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.svidnik.sk/ 

 

2. Špecifikácia predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je Výkon stavebného dozoru k akcii: „SVIDNÍK – ZATEPLENIE 

MŠ, ul. 8. mája“. 

 

 Rozsah predmetu obstarávania: stavebný dozor stavby, ktorej náklady sa predpokladajú 

v celkove hodnote 576.667,28 EUR bez DPH. Predpokladané trvanie zmluvy je počas 

realizácie stavby „SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ, ul. 8.mája“, t.j. 6 mesiacov. 

 

Link na PD vrátane výkazu výmer: 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/632947 

 

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  

Mesto Svidník, Ul. 8. mája, MŠ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
71520000-9 Stavebný dozor 

71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9.599,20 EUR bez DPH 

 

5. Určenie kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk  :  

Kritériom pre vyhodnotenie je: Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za dodanie 

celého predmetu obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 2. Špecifikácia predmetu 

zákazky. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom 

stanovenia poradia jednotlivých ponúk, podľa výšky navrhnutej ceny, od najnižšej ceny po 

najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 1. mieste. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je potrebné upozorniť na túto skutočnosť 

v cenovej ponuke.  

http://www.svidnik.sk/
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/632947
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6. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  do 26.10.2016, do 10,00 hod.  

 

7. Spôsob predloženia ponuky: 

Doporučeným listom s označením: „Výkon stavebného dozoru k akcii: „SVIDNÍK – 

ZATEPLENIE MŠ, ul. 8.mája“- neotvárať“, resp.  osobne na  adresu: 

 

Agentúra regionálneho rozvoja PSK 

Prostejovská 117/A 

080 01 Prešov 

 

8. Obsah ponuky: 

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať; 

b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru; 

c) potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 

potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa. Potvrdenie o poistení 

predkladá v deň účinnosti zmluvy víťazný uchádzač na poistnú sumu vo výške 

minimálne 50 000,- €. 

d) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (vrátane kontaktu na 

zodpovednú osobu odberateľa). Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v uvedenom 

zozname min. 3 dodávky (služby) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky, z toho aspoň jedna musí byť v minimálnej výške predpokladanej hodnoty 

zákazky bez DPH v EUR alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 

 

9. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku  na  celý predmet obstarávania uvedený v bode 2. tejto výzvy 

Špecifikácia predmetu zákazky. 

 

10. Spôsob vzniku záväzku:  
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy. Zmluva s úspešným 

uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 

dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je 

verejný obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

 

V Prešove, dňa 18.10.2016 

 

 

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

   Ing. Peter Lupták, v.r. 

 

 

 


