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MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE 
969 72 Svätý Anton 

 

                    
 
 

                                                                                
 

 

    Naša značka:  Vaša značka:  Vybavuje:   Svätý Anton: 

           675/EK/2019     Ing. Janka Binderová  12.09.2019 

 

    

 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

 

 
Múzeum vo Svätom Antone ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Múzeum vo Svätom Antone 

Sídlo:   969 72  Svätý Anton 

IČO:    35985135 

Telefón:  +421 45 691 3932 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Maňkovská 

Telefón:  +421 905 936952,  

E-mail:   info@msa.sk, mankovska@msa.sk 

 

Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie výkonu služieb stáleho stavebného dozoru počas 

realizácie stavby Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone“ 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71315300-2 - Služby stavebného dozoru 

 

Opis predmetu zákazky: 

Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na dodržanie všeobecných technických požiadaviek, 

a to najmä: 

 
• dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia, 
 
• na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú, 
 
• dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
 
• dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov, 
 
• riešenie technických otázok s dodávateľom stavby, 
 
• kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka, 
 
• zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby, 
 
• zúčastnenie sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadanie na odstránenie kolaudačných chýb 
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Popis činností/služieb, ktoré sú zahrnuté v procese komplexného zabezpečenia výkonu stáleho stavebného 

dozoru: 

- dôkladné oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje investičná akcia, s obsahom 

Zmluvy o Dielo prípadne iných zmlúv a s obsahom stavebného povolenia, 

- vykonáva kontrolu projektovej dokumentácie, a to v celom rozsahu, 

- zúčastnenie sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a dohliadne, aby bol založený stavebný denník 

a v ňom zaznamenané prevzatie staveniska zhotoviteľom, 

- zúčastňovanie sa výkonu prác zhotoviteľa stavby na dennej báze, zvoláva kontrolné dni a vyhotovuje 

zápisy, 

- spolupracuje so zhotoviteľom na zabezpečení fotodokumentácie z jednotlivých fáz výstavby, 

- kontrola a zabezpečenie u zhotoviteľa stavby dodržiavanie podmienok stavebných povolení 

a prípadných opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, ak ide o také opatrenia, 

ktoré nemôže sám zabezpečiť, oboznámi s tým objednávateľa a rieši ich s jeho spoluprácou, 

- sledovanie, kontrola a zabezpečenie systematického dopĺňania dokumentácie, podľa ktorej sa stavba 

realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 

- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo 

prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 

- bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, ktoré sa týkajú 

priebehu realizácie stavebného diela, 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich 

súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu investorovi, 

- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a 

zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 

- odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami, 

- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní priestorového 

umiestnenia objektov v súlade s projektovou dokumentáciu,  

- spolupráca s (generálnym) projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných chýb projektu, 

- spolupráca s technickým dozorom verejného obstarávateľa, splnomocneným verejným 

obstarávateľom na uskutočnenie právnych a iných úkonov, súvisiacich s činnosťou verejného 

obstarávateľa, 

- realizácia činností len so súhlasom verejného obstarávateľa, resp. technického dozoru verejného 

obstarávateľa ako splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa, 

- sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok 

(certifikáty, atesty, protokoly a pod. ), 

- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmlúv, potvrdenie obsahu 

stavebného denníka, kontrola úplnosti záznamov, zápis upozornenia na nedostatky, ktoré počas 

kontroly sú zistené aj so stanoviskom objednávateľa (ktoré konzultoval s objednávateľom), prvú 

kópiu stavebného denníka ukladá pre potreby objednávateľa, 

- 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 objednávateľa na 

nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, 

- kontrola dodržiavania technologického postupu a kvality prác, ktoré vyplývajú projektovej 

dokumentácie, zmlúv, technologických predpisov, technických noriem, certifikátov a všeobecne 

súčasne platných technologických pravidiel a postupov, 

- vecná kontrola súpisu vykonaných prác a dodávok na realizáciu stavby pri odovzdávaní jednotlivých 

častí od zhotoviteľov objednávateľovi, vecná kontrola je vykonaná spolu s kontrolou podkladov pre 

fakturovanie a potvrdenie ich správnosti vyhotovenia je ich opečiatkovaním a podpisom, 

- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 

- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
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- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti 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, 

- príprava podkladov a dokumentácie k žiadosti o začatie kolaudačného rozhodnutia, kontrola 

a príprava ku kolaudačnému rozhodnutiu: atesty, revízne správy, certifikáty, revízne skúšky od 

vyhradených technických zariadení a ďalšie potrebné dokumenty, účasť na kolaudačnom konaní, 

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom 

- kontrola splnenia všetkých povinností, vyplývajúcich zhotoviteľovi stavby, príp. ich podzhotoviteľov, 

zo Zmluvy o dielo, 

- plnenie všetkých ostatných povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo, týkajúcich sa činnosti 

stavebného dozoru. 

 

 

Požadované množstvo/rozsah:  

Podľa opisu predmetu zákazky a príloh  

 

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 

V súlade so ZoD súvisiacej so zhotovením diela „Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone“ 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton 291, 969 72  Svätý Anton.  

 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 

Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v identifikácii verejného 

obstarávateľa v pracovné dni v čase od 8:00 hod do 14:00 hod, od plynutia predmetu zákazky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

 

Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 

Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o vykonaní stavebného dozoru.  

 

Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

- Uchádzač má oprávnenie podnikať podľa § 32 ods. 1 písm. e) (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky 

- Čestné prehlásenia o skutočnostiach podľa § 117 ods. 5 – uchádzač predkladá čestné prehlásenie 

(podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy) s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom 

 

Obsah ponuky: 

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 

1) Cenová ponuka na predmet zákazky s identifikačnými údajmi uchádzača a podpisom uchádzača 

(podľa prílohy č. 2) 

2) Doklad preukazujúci oprávnenie podnikať ako neoverenú kópiu 

3) Osvedčenie zo SKSI – stavebný dozor – pozemné stavby – ako neoverenú kópiu 

4) Akceptovanie návrhu zmluvy (Príloha č. 3) – podpisom zmluvy, alebo vyjadrením súhlasu 

5) Čestné prehlásenie (Príloha č. 1) – s identifikačnými údajmi uchádzača a podpisom uchádzača 
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Spôsob určenia ceny: 

- cena za plnenie predmetu zákazky za celý predmet zákazky stanovená v Eur v členení: 

a. Cena v Eur bez DPH 

b. % sadzba DPH 

c. DPH v Eur 

d. Cena v Eur s DPH 

 

Požadujeme predloženie ponuky písomne v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými 

v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Požadované doklady 

a dokumenty sa predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene 

uchádzača. 

 

Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

Ponuku predložte elektronicky na e-mailovú adresu: binderova@msa.sk a v rámci lehoty na 

predkladanie ponuky, ktorá uplynie: 22.09.2019  

 

Vyhodnocovanie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na základe 

nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: cena v Eur vrátane DPH 

 

Pravidlá na uplatnenie kritéria:  

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR            

s DPH. 

 

 

Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 

obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.  

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,             

s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky nevzniká 

žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

S pozdravom 

 

         Ing. Štefan Engel, PhD. 

         riaditeľ múzea   
 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1 Čestné prehlásenie uchádzača 

  Príloha č. 2 Špecifikácia ceny 

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o vykonaní stavebného dozoru 

Príloha č. 4 Zmluva o dielo + Zmluvné podmienky 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4159279&l=sk 
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