
Výzva na predloženie ponuky a účasť na verejnom obstarávaní 

zakázka s nízkou hodnotou  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  
 

 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa  
 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 
 
Obec Jarabina) 
Adresa: OcÚ Jarabina č.58, 065 31 Jarabina, okr. Stará Ľubovňa 
štatutárny zástupca: Lívia Kovalčíková, starostka obce 
IČO: 329932 
DIČ: 2020698570 
IČ DPH: SK 2020698570 
Tel.: + 421 52 524284051  
E-mail: starosta@obecjarabina.sk 
Internetová stránka: www.obecjarabina.sk 
 

 
 

 
2.Názov predmetu obstarávania: Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke 
Materskej Školy Jarabina- stavebný dozor  
 služby nie bežné dostupné  
 

CPV:  71520000-9 
 

 
Miesto dodania predmetu zákazky: Intravilán obce Jarabina, NUTS :SK 041 
 

3.Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
 
Predpokladaná hodnota zákazky 3700 Eur (cena bez DPH) 

 
Stavebný dozor projektu v zmysle požiadaviek OP Kvalita životného prostredia 

 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Prioritná os : 4 
Špecifický cieľ : 4.3.1 
 
   a bude vykonávať nasledovné činnosti : 
 

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom  

Dodržanie podmienok stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu. 

Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu.. 

Evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby. 

http://www.obecjarabina.sk/


 Odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu.  

Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov. 

Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami 
zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi. 

Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými. 

Odovzdanie častí stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti ďalším zhotoviteľom na ich 
nadväzné činnosti v súlade so zmluvami. 

Spolupráca s pracovníkmi, vykonávajúcimi autorský dozor a odborný autorský dohľad, pri 
zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s projektom. 

Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola 
výsledkov skúšok a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok. 

Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela. 

Sledovanie vedenia stavebných denníkov. 

Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie 
dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich 
k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác. 

Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o 
odovzdaní a prevzatí. 

Kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela. 

Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v 
dohodnutých lehotách a potvrdzovanie dokladov o odstránení vád a nedorobkov. 

  Účasť na kolaudačnom konaní. 

     Kontrola vypratania staveniska 
 

4.Možnosť predloženia variantných riešení:  
NIE  X 

5.Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  

 stavebný dozor bude vykonávaný do vydania kolaudačného rozhodnutia 
 

6.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú: . 

 Program:. :  Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

 

 

 



 

 

7. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 22.05.2017 do 10,00 h. 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

-  ako adrese obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1. 
 -   elektronický e mailom : starosta@obecjarabina.sk 

  8. Podmienky účasti: 
 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti 
na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť 
úradne overená. 

     9.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. 

 
   

10..Ďalšie informácie : 
Záujemca  predloží ponuku kde uvedie: 

 
Cenu bez DPH  za činnosti podľa 3 . 

 DPH 20 %  

Cenu s DPH 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v  ponuke Ďalšie informácie na adrese uvedenej v 

bode 1.1  

11. Typ zmluvy: 
 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služby uzavretá podľa § 
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
12. Lehota viazanosti ponúk: 
 
 Do 30.06.2017. 
 

 

V Jarabine.15.05.2017 

Lívia Kovalčíková  

starostka obce 


