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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA" – výkon stavebného 

dozoru počas celej doby realizácie stavby 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Štatutárny zástupca:  Ing. Jaroslav Baška, predseda 

IČO: 36126624       

DIČ: 2021613275   

IČ DPH: nie je platca DPH  

Internetová stránka: www.tsk.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:  SK59 8180 0000 0070 0057 3118 

OSOBA URČENÁ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI: 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Alica Eliášová, tel: 032/6555867, e-mail: 

alica.eliasova@tsk.sk      

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ľubomír Remo, odbor dopravy, tel.: 032/6555708, e-mail: 

lubomir.remo@tsk.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: alica.eliasova@tsk.sk 

3. Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. 

ETAPA" – výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby 

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby 

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 71520000-9 Stavebný dozor 

Predpokladaná hodnota stavebných prác: 2 358 181,71 bez DPH (2 829 818,05 EUR s DPH) 
Predpokladaná doba realizácie stavby: 12 mesiacov 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva na výkon stavebného dozoru, viď Príloha č. 3 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   
Výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby: 

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA, úsek cesty č. II/516 od hranice 

križovatky ciest I/61 a II/516 v zastavanej časti obce Trenčianska Teplá od km 0,040 do km 1,980, od 

začiatku po koniec katastrálneho územia Trenčianskych Teplíc od km 1,980 do km 6,880. Celková dĺžka etáp 

je 6,840 km. 

              

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 - Zmluva na výkon stavebného dozoru v bode III. 

Projektová dokumentácia k stavbe je na odkaze: 
http://www.uschovna.cz/zasilka/OK4W2LR86ZWY3MYA-MSM 
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Obhliadka miesta realizácie: 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vzhľadom na predmet zákazky uskutočniť obhliadku miesta, 

ktorého sa týka poskytnutie služby, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na 

prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu 

uchádzača. Termín obhliadky miesta realizácie si záujemca môže dohodnúť vopred s oprávnenou osobnou 

v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod.  

Kontaktná osoba: Ing. Peter Chlebana, Správa ciest TSK, tel.: 032/650 93 50, e-mail: 

peter.chlebana@sctsk.sk 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  38 121,50 Eur  

7. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky: Cesta č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. 

ETAPA, úsek cesty č. II/516 od hranice križovatky ciest I/61 a II/516 v zastavanej časti obce Trenčianska 

Teplá od km 0,040 do km 1,980, od začiatku po koniec katastrálneho územia Trenčianskych Teplíc od km 

1,980 do km 6,880. Výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby od odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi až po prevzatie hotového diela do užívania a jej záverečného hodnotenia. Plánovaná dĺžka 

realizácie rekonštrukcie je 12 mesiacov. Plánované odovzdanie stavby zhotoviteľovi je v termíne august 

2019. 

8. Lehota trvania zmluvy: od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby 

bez vád a nedorobkov, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o 

dielo, ak objednávateľ uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch. 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy.  Projektová dokumentácia 

je dostupná k nahliadnutiu, kontakt: Ing. Ľubomír Remo, TSK – odbor dopravy, tel.: 032/6555708, e-mail: 

lubomir.remo@tsk.sk alebo Ing. Peter Biel, TSK – odd. stratégie RR a implementácie projektov, tel.: 

032/6555428, e-mail: peter.biel@tsk.sk. 

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov IROP, štátneho 

rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

11. Lehota na predloženie ponuky: 29.07.2019 do 09:00 hod. 

 

12. Spôsob predloženia ponuky: Cenovú ponuku na predmetnú zákazku žiadame predložiť na e-mailovú 

adresu: alica.eliasova@tsk.sk označenú heslom v predmete emailu: Súťaž – Rekonštrukcia cesty č. II/516 

Trenčianska Teplá – Dežerice – výkon stavebného dozoru -  NEOTVÁRAŤ. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v mene EUR. 

Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH. 

Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom. 

Na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke upozorní. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu v EUR 

a splní podmienky účasti. 

 

Spôsob určenia ceny 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na samostatnom liste (Príloha č. 1 tejto výzvy). 

 

Navrhovaná cena musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.  z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby.  

 

Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v cenovej ponuke uchádzača musí 

byť maximálna, nebude prekročená a bude vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s poskytnutím 

predmetu zákazky v súlade s touto výzvou. 

 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

PODMIENKY ÚČASTI 
Verejného obstarávania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí spĺňajú tieto podmienky účasti : 

1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO) 

2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO) 

3. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO (existencia konfliktu 

záujmov) 
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Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cenová ponuka (návrh) – Príloha č. 1 

 

- Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2:  

- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu  

- o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania  

- že súhlasí s návrhom Zmluvy a so všetkými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom  

 

Predložené dokumenty v ponuke uchádzača je potrebné podpísať jeho štatutárnym orgánom alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade, ak ponuku alebo 

doklady, ktoré sú jej obsahom, podpisuje splnomocnená osoba resp. oprávnená osoba/osoby, uchádzač 

predloží platné splnomocnenie osoby podpisujúcej ponuku a doklady. 

 

- Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. U 

právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 

(stačí fotokópia). V prípade, ak uchádzač nepredloží predmetný doklad, verejný obstarávateľ si oprávnenie 

overí vo verejne dostupnom registri. 

 

- Platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavebného dozoru s odborným 

zameraním Inžinierske stavby: dopravné stavby  alebo ekvivalentný doklad platný v krajine, z ktorej 

hospodársky subjekt predkladá ponuku. 

Fotokópie osvedčení budú opečiatkované originálom pečiatky a podpísané odborne spôsobilou osobou. 

 

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. 

ROZDELENIE ZÁKAZKY 
Vyhlasovateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

Variantné riešenie sa neumožňuje. 

NÁKLADY NA PONUKU 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku od vyhlasovateľa. 

 

15. Otváranie ponúk: 29. 07. 2019 o 09:00 hod. na adrese sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja bez účasti 

uchádzačov 

16. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 10. 2019  

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt 

záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.  

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy na výkon stavebného dozoru, ktorá tvorí 

Prílohu č. 3 tejto výzvy.  

Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku. Zhotoviteľ plne akceptuje spôsob financovania predmetu zákazky.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH a ak v prípade, ak sa 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. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy uviedol údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet 

subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov (ak ich zhotoviteľ využíva) 

s údajmi podľa vyššie uvedeného je prílohou k zmluve. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, prípadne súťaž zrušiť, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých 

bolo toto zadávanie zákazky podľa § 117 ZVO vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
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alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp.  

ak ponuky prekročia finančné možnosti vyhlasovateľa. 

 

Predložením cenovej ponuky uchádzač vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený s obsahom tejto celej výzvy na 

predkladanie ponúk a súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami vyhlasovateľa uvedenými v nej a v 

prípade úspešnosti je schopný riadne a včas poskytnúť predmet zákazky. 

 

 

S úctou 

 

 

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

Mgr. Tomáš Baláž 

                                                                                                              vedúci odd. právneho, správy majetku  

                                                                                                                           a verejného obstarávania 

Prílohy:  

Príloha č. 1 - Cenová ponuka (návrh) 

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača  

Príloha č. 3 - Zmluva na výkon stavebného dozoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


