
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa:  KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 

Adresa sídla/miesta podnikania:  Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO:      34 139 800 

Typ verejného obstarávateľa:   osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytol menej ako 
50% finančných prostriedkov 

Kontaktná osoba:    Martin Horný 

tel. č.:      +421 905 237 679 

fax:     -  

e-mail:     horny@dmd.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://kotadef.sk 

 

2. Názov zákazky 

Vykonanie stavebného dozoru pri realizácii stavby: Rekonštrukcia montážnej haly 

3. Druh zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby  

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - činnosť stavebného dozoru pri realizácii 
rekonštrukcie montážnej haly – remíza v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe 
č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky 
náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky a všetky ostatné súvisiace náklady 
uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. 

5. Spôsob určenia ceny  
 

5.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

5.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena 
sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu 
robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

5.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

5.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“. 

6. Výsledok verejného obstarávania  
Zmluva o obstaraní stavebného dozoru investora 



7. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy   
Termín ukončenia vykonávania stavebného dozoru:  do 30.11.2019   

8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia a vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 
uchádzač. 

9. Podmienky účasti  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia  

9.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať služby, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky.  

Uchádzač predloží v ponuke doklad o oprávnení poskytovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. 

9.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená. 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk   
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý 
predmet zákazky v EUR bez DPH. 

 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo 
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď.   

Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe 
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí.  

11. Lehota na predkladanie ponúk  
20.06.2019 do 12:00 hod. 

12. Miesto a spôsob predloženia ponúk  
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

12.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu : horny@dmd.sk , kotadef@kotadef.sk  



 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – stavebný dozor - 

rekonštrukcia montážnej haly – areál KONŠTRUKTA – Defence, a.s. PŠS Lieskovec“  
 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č. 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym 
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne 
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové 
adresy.  

 

12.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  
KONŠTRUKTA – Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom   

Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – stavebný 
dozor - rekonštrukcia montážnej haly – areál KONŠTRUKTA – Defence, a.s. PŠS 
Lieskovec“  

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 
(názov, sídlo, adresa).  

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č. 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym 
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v 
lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.  

13. Obsah ponuky uchádzača 

Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke: 

• vyplnenú a podpísanú  zmluvu -  Príloha č. 2 tejto výzvy, 
• vyplnený a podpísaný Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová tabuľka – Príloha 

č. 3 tejto výzvy. 
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty nebude možné uplatniť inštitút 
vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.  

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v 
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do slovenského jazyka. 

14. Ďalšie informácie  
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
RPVS a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať 
sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS. 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky  



Príloha č. 2 – Návrh zmluvy  

Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová tabuľka 

 

V Dubnici nad Váhom dňa 03.06.2019 

 

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

               Podpis štatutára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je vykonanie stavebného dozoru pri realizácii rekonštrukcie montážnej haly – 

remíza. 

Predmetom projektu bude objekt umiestnený v severozápadnej časti areálu KONŠTRUKTA – Defence, 

a.s. PŠS Lieskovec, Dubnica nad Váhom. Objekt je podľa schváleného Územného plánu mesta Dubnica 
nad Váhom súčasťou urbanistického okrsku “M2 - ZŤS“ s funkčným využitím plôch.  

V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné opatrenia: 



• zateplenie obvodovej steny; 

• zateplenie stropu; 

• výmena otvorových konštrukcií; 
• nový zdroj tepla na energeticky obnoviteľné zdroje; 
• výmena osvetľovacej súpravy; 
• rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektrických rozvodov. 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY K PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je špecifikácia predmetu zákazky, ktorá stanovuje 
požadované činnosti v rámci výkonu stavebného dozoru. Je potrebné, aby všetky stavebné práce 
boli realizované v zmysle projektovej dokumentácie a v súlade s výkazom výmer, ktoré sú 
zverejnené v rámci súťaže „Rekonštrukcia montážnej haly“.  
 

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom 
verejným obstarávateľom uvádzajú údaje podľa § 42 ods. 2 písm. a), b) c) d) ZVO alebo 
konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu 
alebo výroby, verejný obstarávateľ má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok službu, 
stavebnú prácu, a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov v zmysle § 42 ods. 
3 ZVO.  

 

2. Zhotoviteľ v rámci výkonu stavebného dozoru bude vykonávať tieto činnosti: 
 

▪ zúčastňovať sa na rokovaniach s neopomenuteľnými verejnými orgánmi štátnej správy; 
▪ zoznamovať sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, zmluvami na 

realizáciu stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby; 
▪ zúčastňovať sa na zápisničnom odovzdaní stavby; 
▪ zúčastňovať sa na kontrolnom premeraní terénu pred začatím prác; 
▪ kontrolovať včasné zavedenie stavebného denníka a potvrdiť v ňom termín začatia stavby; 
▪ podieľať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby 

zameraných na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek; 
▪ spolupracovať so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality, pokiaľ je zmluvne dohodnutý 

kontrolný a skúšobný plán, výber stavebných materiálov, poddodávok, časového plánu a riešení 
rozporov; 

▪ viesť dokumentáciu požadovanú objednávateľom; 
▪ sledovať dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu počas realizácie stavby; 
▪ sledovať či sú práce vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami 

zmluvy, projektovou dokumentáciou; 
▪ sledovať a kontrolovať kvalitu vykonávaných prác a technológie realizovaných prác v súlade 

s platnými normami a predpismi; 

▪ kontrolovať po vecnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá zaznamenávať; 
▪ kontrolovať vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy; 

▪ spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy; 
▪ zabezpečovať doplňovanie projektovej dokumentácie podľa ktorej sa stavba realizuje 

a evidovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby; 
▪ odsúhlasovať doplnky a zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby, 

termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby; 
▪ predkladať na odsúhlasenie objednávateľovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, termíny 

alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním; 
▪ bezodkladne informovať objednávateľa (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na 

stavbe; 

▪ kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov 
v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladať objednávateľovi na likvidáciu; 

▪ kontrolovať kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a iných spojov; 



▪ osobitne kontrolovať tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté alebo sa stanú 
neprístupné; 

▪ sledovať odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade 
so zmluvami; 

▪ sledovať dohodnuté dielčie termíny stavby a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok a prác 
vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného 
povolenia; 

▪ kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby  a podľa hraničných termínov 
zmlúv, upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať 
podklady na uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy; 

▪ spolupracovať s projektantom a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedostatkov projektu; 
▪ preverovať či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác 

a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžadovať doklady a kontrolovať 
výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu; 

▪ sledovať a vyžadovať spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú 
dokumentáciu, najmä doklady o ich kvalite; 

▪ kontrolovať riadne uskladňovanie materiálov, konštrukcií, zariadení, strojov na stavenisku; 
▪ zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok; 
▪ spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami; 
▪ sledovať, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do 

pôvodného stavu, resp. podľa požiadaviek nájomnej zmluvy a stavebného povolenia; 
▪ podľa potreby organizovať kontrolný deň stavby na koordináciu prác s poddodávateľmi 

zhotoviteľa; 
▪ upozorňovať zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré  môžu spôsobiť zníženie kvality 

stavby pokiaľ sú mu známe; 
▪ pripravovať podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby; 
▪ vyžadovať od zhotoviteľa a kontrolovať doklady na odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej 

časti; 

▪ preverovať pred samotným odovzdávaním komplexnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávanej 
stavby alebo jej časti; 

▪ vyhodnocovať vykonávané skúšky počas výstavby a navrhovať skúšky, ktoré je potrebné 
uskutočniť ku kolaudačnému konaniu; 

▪ kontrolovať odstránenie vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch; 
▪ prostredníctvom objednávateľa odporúčať stavebnému úradu návrh termínu začatia 

kolaudačného konania; 
▪ zúčastňovať sa na kolaudačnom konaní, pre ktoré pripraví príslušné doklady a dokumentáciu; 
▪ zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačného rozhodnutia; 
▪ kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom. 

 


