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K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 – PR  

„Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ 
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk 

v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
1. Verejný obstarávateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 Poštová adresa:  Vazovova 5 
 Mesto:   Bratislava 1 
 PSČ:   812 43 
 IČO:   00397687 
 Kontaktná osoba:            Ing. Igor Kolenička 
 tel. č.:   +421 917669015 
 fax:     
 e. mail:   igor.kolenicka@stuba.sk 
     adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk 

  

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). 
 

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: 
Nie. 

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
Stavebný dozor   
 Druh zákazky: služba 
      CPV – 71520000-9 
 
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 
...STU V Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinského 11,81005 Bratislava................................... 
  
7. NUTS KÓD: SK01 

8. Výsledok verejného obstarávania: 
Objednávka 

http://www./
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
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9. Stručný opis zákazky: 
    Predmetom zákazky je stavebný dozor na stavenisku Obnova a modernizácia obalového 
plášťa bloku B, SO-02 Strecha. 
Požiadavky na výkon stavebného dozoru 
 
Názov stavby:  Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B, SO-02 Strecha 
 Termín realizácie:  začiatok 16.3.2020 - bude spresnený podľa harmonogramu prác 
Čas výkonu stavebného dozoru: bude spresnený 
 
Požiadavky na výkon stavebného dozoru:  

1) Sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby v súlade s projektovou dokumentáciou tak, 
aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka 
technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť 
ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. 

2) Kontroluje vedenie stavebného denníka a vykonáva pravidelné záznamy do stavebného 
denníka. 

3) Zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spolu 
zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby. 
Bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach majúcich dopad na 
priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac.  

4) Kontroluje množstvo a kvalitu zabudovávaných materiálov v zmysle projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer. 

5) Zúčastňuje sa kontrolných dní na stavbe v intervale (min. 1x za týždeň). 
6) Kontroluje technologický postup realizácie prác a požaduje odstránenie závad, ktoré na 

stavbe zistil. 
7) Kontroluje vecnú správnosť a úplnosť podkladov a  dokladov predkladaných 

zhotoviteľom stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného 
diela. 

8) Kontroluje a potvrdzuje súlad súpisu zrealizovaných prác predkladaných zhotoviteľom pred 
vystavením faktúr so skutočne zrealizovanými prácami.  

9) Vypracováva mesačné hodnotiace správy o vývoji stavby.  
10) Vyhotovuje a archivuje fotodokumentáciu stavby s dôrazom na detaily a konštrukčné prvky, 

ktoré budú ďalšou činnosťou zakryté.  
11) Riadi preberacie konanie hotového diela v súlade s harmonogramom prác a jeho riadne 

odovzdanie stavebníkovi.  
 
 
Kvalifikačné predpoklady: 

- autorizovaný inžinier na výkon stavebného dozoru s platným osvedčením v súlade so zák. č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, 

- vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania najmenej II. stupňa,  
- min. 5 rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavebného dozoru preukázanej 

Záznamníkom odbornej praxe/zoznamom stavieb potvrdeným SKSI, 
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Zmluvný vzťah so stavebným dozorom sa bude spravovať režimom Občianskeho zákonníka.  

Prílohou výzvy je aj projektová dokumentácia a súhrnná technická správa. 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky nebola 
určená, daný postup podľa § 117 je zároveň aj postupom pre stanovenie PHZ. 
V prípade vyhovujúcich cenových ponúk verejný obstarávateľ príjme ponuku s najnižšou 
ponukovou cenou bez DPH. 
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov STU a projektu ACCORD ITMS 
313021X329 financovaného z EÚ .  

16.Kritériá na vyhodnotenie ponúk – cena komplet za dodanie požadovaného predmetu 
zákazky 
Najnižšia cena  
1. Najnižšia cena bez  DPH . 

17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
Dátum a čas: 06.03.2020 do 11.00 hod. Ponuky predložiť prosíme na emailový kontakt 
uvedený v bode č. 1 výzvy alebo poštou na meno a adresu podľa bodu 1. 
 
18. Miesto na predloženie ponúk 
Ponuky predložiť prosíme na emailový kontakt uvedený v bode č. 1 výzvy alebo poštou na 
meno a adresu podľa bodu 1. 
  
19. Obsah ponuky 
  
1.) Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie 

      ponúk  
2.) Doklad o schopnosti poskytovať službu daného predmetu zákazky  
3.) Potrebné osvedčenie na výkon odborných činností 

 
 Návrh na plnenie kritéria č.1 

Kritérium: Najnižšia cena 
 
 Stavebný dozor 
 

 NÁVRH 
 
Spolu........................................EUR 
bez DPH 

V.............................. dňa.....................    
 

 V prípade potreby uveďte štruktúru ceny. 
 


	Výzva

