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Výzva k súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Inžiniersko-investorské činnosti (IIČ) stavebného dozora pre stavby: „Stavebné úpravy pre prestavbu 

kinosály kultúrneho domu v Kanianke na spoločenskú sálu a Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie 

v kultúrnom dome v Kanianke“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov   :  Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení  : Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba      :  Ing. Ivor Husár – starosta, Ľudovít Pös-prednosta OcÚ  

Telefón   :  046/5400615 

Elektronická pošta : ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa : www.kanianka.sk 

IČO   : 00518239 

DIČ   : 2021160361 

Bankové  spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu   : 9000151002/5600 

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., resp. 

u prednostu obecného úradu p. Ľudovíta Pösa tel. 0905554006. 

3. Predmet zákazky: výkon činností stavebného dozoru. 

Názov predmetu zákazky: Inžiniersko-investorské činnosti (IIČ) stavebného dozora pre stavby: 

„Stavebné úpravy pre prestavbu kinosály kultúrneho domu v Kanianke na spoločenskú sálu a 

Rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie v kultúrnom dome v Kanianke“. 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

Opis predmetu zákazky:  Výkon uvedený v mandátnej zmluve podľa výkonových fáz vymedzených 

sadzobníkom prác inžinierskej činnosti spočíva v prácach spojených s realizáciou stavby, výkonom stavebného 

dozoru, kolaudáciou, a s tým spojenou činnosťou technického a stavebného dozoru a koordináciou stavebných 

dodávok a prác mandatára,  najmä: 

- podieľa sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby, projektantom a investorom 

(objednávateľom diala – obec Kanianka a Dom kultúry Kanianka); 

- zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie (PD), výkazom výmer, súťažnými podkladmi, ponukami 

zhotoviteľa, stavebným povolením, vyjadreniami dotknutých strán, zmluvami na realizáciu stavby a ďalšími 

podmienkami na realizáciu stavby, pričom kontroluje ich plnenie a dbá na ich dodržiavanie s cieľom ochrany 

záujmov, majetku a prostriedkov investora; 

- protokolárne odovzdanie staveniska,  kontrola a realizácia zápisov v stavebnom denníku, dohľad nad plnením 

zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľmi; 

- účasť a dohľad na kontrolných dňoch,  meraniach, či porovnávaní skutočných dodávok tovarov, prác a služieb 

s výkazom výmer a nacenenými položkami či zmluvnými podmienkami; 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného úradu a opatrení št. stavebného dohľadu počas realizácie 

stavby; 

- sleduje a kontroluje doklady o zhode, kvalitu materiálov a  vykonávaných stavebných a technologických prác v 

súlade s platnými normami a predpismi, zmluvou, vysúťaženou cenou, STN, TP  a podobne; 

- kontroluje množstvá realizovaných prác či dodávok  a zistené skutočnosti zaznamenáva v príslušnej 

dokumentácii; 

- kontroluje vedenie stavebného denníka, zápisov denníku a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy; 

- spolupracuje s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy; 

- zabezpečuje doplňovanie projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a eviduje dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby; podpisuje zrealizované práce a dodávky, upozorní objednávateľa na nesúlad v 

dodávkach a prácach pri realizácii diela s projektovou dokumentáciou, zmluvou, či výkazom výmer; 

- odsúhlasuje zmeny a doplnky v projektovej dokumentácii, ktoré menia náklady stavby, termíny výstavby a dbá 

na to aby nezhoršovali parametre stavby; 
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- predkladá na odsúhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny alebo technické 

parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním; 

- bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe; 

- kontroluje druhovú skladbu, štruktúru dodaného materiálu, cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích 

podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá objednávateľovi na 

likvidáciu a úhradu faktúr; 

- kontroluje kvalitu stavebných prác, montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov; a stavebných či 

technologických postupov; 

- osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú neprístupné a 

vykonáva fotografickú dokumentáciu najmä zakrytých častí diela pri ich zhotovovaní; 

- sleduje odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami; 

- kontroluje postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, 

upozorňuje objednávateľa na prípadné neplnenie, pripravuje podklady na uplatnenie majetkových a finančných 

sankcií podľa zmluvy; 

- spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu; 

- preveruje či zhotoviteľ vykonáva predpísané  a dohodnuté skúšky materiálov konštrukcií, prác a či tieto skúšky 

vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžaduje doklady a kontroluje výsledky, ktoré preukazujú potrebnú kvalitu; 

- sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú dokumentáciu, najmä 

doklady o ich kvalite či zhode; 

- kontroluje riadne uskladňovanie materiálov, strojov a konštrukcií, zariadení, strojov na stavenisku, plnenie 

zmluvy; 

- zabezpečuje nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok; 

- spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd, pri 

ohrození stavby živelnými pohromami a inými udalosťami; 

- podľa potreby organizuje kontrolný deň stavby na koordináciu prác s poddodávateľmi zhotoviteľa; 

- pripravuje podklady pre záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby; 

- vyžiada od zhotoviteľa a kontroluje doklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti; 

- preverí pred samotným odovzdávaním kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej stavby alebo jej časti; 

- v prípade neprevzatia stavby alebo  jej časti zabezpečí vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria zmluvní 

účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, náhradný termín odovzdávania a prevzatia, sankcie a 

pod.; 

- kontroluje odstránenie vád a nedorobkov, nedostatkov, reklamácií a podobne, v dohodnutých termínoch; 

- zúčastňuje sa na kolaudačnom a preberacom  konaní, pre ktoré pripraví príslušné doklady a dokumentáciu; 

- zabezpečuje splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia a povolení; 

- kontroluje odovzdanie staveniska, stav staveniska počas realizácie diela a  vypratanie staveniska zhotoviteľom; 

- zabezpečuje všetky potrebné podklady pre prevod správy objektu pri  kolaudácii a odovzdaníbudúcemu 

užívateľovi; 

- háji so starostlivosťou dobrého hospodára ekonomické a iné záujmy mandanta súvisiace s predmetom zmluvy; 

- kontroluje, zabezpečuje, vykonáva  merania a písomné odpočty spotrebovaných energií pri vykonávaní diel; 

- zabezpečuje IIČ pri nepredvídaných udalostiach a vynútených investíciách, technickú a dokladovú 

dokumentáciu a súčinnosť (napr. prekládky inžinierskych sietí, pamiatkárske nálezy, havárie a podobne); 

 

Pri plnení predmetu zmluvy sa mandatár  zaväzuje dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie stavebného zákona, 

všeobecných predpisov, technické normy, príslušné STN, TP, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť podkladmi 

mandanta a jeho pokynmi, zásadami etiky a nepoškodzovať meno mandanta ani investora. 

Predmetom dodávky je aj  fotodokumentácia a  dokumentácia postupu prác ( digitálna forma), ktorú mandatár 

odovzdá mandantovi najneskôr pri fakturácii viažucej sa k tejto zmluve.  

. Množstvo a rozsah predmetu zákazky je limitovaný mandátnou  zmluvou. 

4. Miesto   dodávky: Obec Kanianka,  PSČ 972 17 – Dom kultúry, SNP 583/4. 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladané termíny ukončenia  predmetu 

zmluvy (zákazky)  máj 2014. 

6. Zdroj finančných prostriedkov: Finančné prostriedky budú poskytnuté z rozpočtu verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí celkovú dohodnutú cenu po ukončení činností 

mandatára bez vád a nedorobkov na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní.   
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7. Poskytnutie súťažných podkladov (špecifikácia): Súťažné podklady tvorí projektová dokumentácia 

diel ktoré má mandatár dozorovať, súťažné podklady zhotoviteľov, zmluvy o dielo  a mandátna 

zmluva. Tieto dokumenty sú uchádzačom k dispozícií na obecnom úrade v Kanianke. 

8. Splnenie podmienok účasti: § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení podnikať v predmete 

obstarávania –doklad o  vykonávaní stavebného dozoru, výpisom z obchodného registra, resp. 

potvrdením o zapísaní podnikateľov z ÚVO – originál, alebo overená kópia. Ak uchádzač alebo 

záujemca nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla nevydáva niektorý z dokladov uvedených v odseku 2 

alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 

platných v krajine jeho sídla. 

9. Typ zmluvy: Mandátna zmluva. 

10. Obsah ponuky:  

- doklady o splnení podmienok účasti 

- cenová ponuka na celý predmet zákazky 

- podpísaná mandátna zmluva 

11. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1500,- € 

12. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 

21.10.2013 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný úrad, 

SNP   583/1, 972 17  Kanianka. Uchádzač môže doručiť iba jednu ponuku v zapečatenej obálke 

označenej heslom „Stavebný dozor DK“. 

13. Vysvetľovanie: Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne, najneskôr do troch 

pracovných dní do doručenia žiadostí o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom; 

záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ doporučuje, aby si každý záujemca urobil obhliadku 

predmetu zákazky. 

14. Lehota viazanosti ponúk: 20.11.2013 

15. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk: 22.10.2013 o 15,30 hod.  

Otváranie  ponúk sa uskutoční v zasadacej  miestnosti obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1, 

972 17  Kanianka. 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:  Najnižšia cena za predmet zákazky ako celok; Uchádzač  uvedie 

cenu  bez DPH a s DPH a samostatne uvedie DPH, zároveň ak nie je platcom DPH tak to uvedie 

v cenovej ponuke. 

17. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému 

uchádzačovi po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom nadobudne uzatvorením mandátnej  zmluvy. 
18. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž 

zrušiť v prípade, ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky podľa súťažných podkladov 

v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú presahovať finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ 

na predmetnú zákazku schválený. 

                                                                                 

 

 

 

 

    Ing. Ivor Husár 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

 

Zverejnené na stránke obce Kanianka www.kanianka .sk dňa 14.10.2013 


