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Vec:  VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

 

 

Verejný obstarávateľ  

Trenčiansky samosprávny kraj  

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín 

Bc. Silvia Páleníková 

e-mail: silvia.palenikova@gmail.com 

 

Názov zákazky 

Stavebný dozor pre stavebné práce realizované v rámci projektu ,,Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do 

obce Nitrianske Pravno“. 

 

Opis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby zahŕňajúcej výkon všetkých činností stavebného dozoru pre 

stavebné práce realizované v rámci projektu ,,Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske 

Pravno“ najmä 

- sledovať dodržiavanie podmienok stavebného povolenia, 

- kontrolovať vecnú stránku množstva vykonaných prác a zistené množstvá zaznamenávať, 

- kontrolovať cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy 

o dielo s odsúhlaseným rozpočtom, 

- sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,  

- organizovať kontrolné dni, 

- upozorňovať zhotoviteľa na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, 

- sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci a požiarna bezpečnosť, 

- kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu, 

-  osobitnú pozornosť venovať tým častiam diela, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri 

ďalších prácach, 

- sledovať dodržiavanie stanovísk subjektov dotknutých výstavbou, 

- prijímať stanoviská k prípadným zmenám riešenia diela, 

- viesť podrobnú fotodokumentáciu počas celej výstavby diela a 

- súčasne postupovať v súlade so zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

 

Predpokladaná hodnota stavebných prác: 1 209 527,31 EUR bez DPH. 

 

Lehota plnenia zákazky 

Trvanie zmluvy v mesiacoch: 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti mandátnej zmluvy. 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Trenčín 
 TSK/2014/04906 Bc. Páleníková 

032/6555865 

20.11.2014 

Záujemcom 
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Miesto realizácie zákazky 

Cesta od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno. 

 

Kritérium/kritériá pre hodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena. 

 

 

Podmienky účasti 

Uchádzač preukazuje podmienky účasti dokladom o oprávnení poskytovať službu. 

 

Obsah ponuky 

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu. 

2. Čestné vyhlásenie, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými 

podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa. 

3. Cenová ponuka (Príloha č. 1 – výzvy na predkladanie cenových ponúk). 

4. Návrh zmluvy o dielo, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. 

 

Lehota doručenia ponúk 

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  do 27.11.2014 do 10.00 hod.  

 

Spôsob predkladania ponúk 

Ponuku predloží uchádzač v zalepenej obálke s označením Súťaž – NEOTVÁRAŤ ,,Stavebný dozor Nitrianske 

Pravno“  na adresu: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín 

 

Prílohy výzvy na predkladanie cenových ponúk 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka - formulár 

Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1 

CENOVÁ PONUKA (formulár) 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Trenčiansky samosprávny kraj 

Adresa organizácie:    K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO:      36126624 

 

Identifikácia uchádzača: 

Názov: 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 

DIČ: 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

 

 
Prieskum trhu Cena služby 

bez DPH             

v EUR 

DPH 

v EUR 

Cena služby 

celkom s 

DPH v EUR 

Cena služby 

celkom v EUR 

(nie som platcom 

DPH)* 

Stavebný dozor pre stavebné práce realizované v rámci projektu 

,,Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce 

Nitrianske Pravno“ 

    

 

Cena celkom v EUR: 

 

    

 

*Vyplní len neplatca DPH 

 
 

 

V ............................... dňa .......................................     ............................................... 
                      pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

                              Mgr. Michal Žitňanský, LL.M. 

            vedúci odd. právneho, správy majetku 

     a verejného obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


