
 

V Ý Z V A 
Na predloţenie cenovej ponuky pre výber stavebných dozorov na realizáciu stavby 

podľa  projektovej dokumentácie a vydaných povolení pre akciu:     
„Lesná cesta Petrovská - rekonštrukcia“ 

 
1/ IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:  Lesy SR, š. p, OZ Považská Bystrica,  
Sídlo:  Orlové 300, 017 22  Považská Bystrica  
Právna forma: štátny podnik  
IČO: 36038351 
DIČ: 2020087982 
IČ DPH: SK2020087982 
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Pobočka Považská Bystrica 
Číslo účtu:  1304372/0200 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hlavoň 
Telefón: +421 918 335 382 
Email:  juraj.hlavon@lesy.sk 

 

2/ TYP ZMLUVY 

     Mandátna zmluva, ZoD (príloha výzvy na predloženie cenovej ponuky) 
 
3/ MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

     Lesy SR, š. p, OZ Považská Bystrica, Sídlo:  Orlové 300, 017 22  Považská Bystrica 
   

4/ PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – stavebný dozor na realizáciu stavby podľa projektovej 
dokumentácie a vydaných povolení pre akciu: „Lesná cesta Petrovská - rekonštrukcia“.  
V súlade so súťažnými podmienkami a výsledkov elektronického kola výberového konania je 
úspešný uchádzač: F K L a brat, spol. s r.o.,  s celkovou ponukou 334 990.00 € bez DPH. 
 
Každý navrhovateľ sa podpisom vzorovej zmluvy zaväzuje, že v prípade úspešnosti jeho ponuky na 

návrh stavebného dozoru nebude následne ním vypracovaný predmet zmluvy obsahovať žiadne 

vady, ktorým sa dalo pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti predísť. Z tohto dôvodu musí 

navrhovateľ už pri predkladaní cenovej ponuky počítať so všetkými nákladmi potrebnými na zistenie 

skutočného stavu veci. 

Rozsah a podrobnosti  stavebného dozoru (dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov 

a technických noriem v súlade s odbornosťou stavebného dozoru). 

Vzhľadom na špecifickosť stavby a jej umiestnenie je potrebná Obhliadka miesta dodania predmetu 
zákazky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.  
 

      POŢIADAVKY NA POSKYTNUTIE SLUŢBY – STAVEBNÝ DOZOR: 

Požiadavky sú uvedené vo vzore: „ Mandátna zmluva č. 01/08/2013 uzavretá podľa § 566 a násl. 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov“, podľa Čl. VI. 
Podmienky vykonania a odovzdania diela  
 

5/ ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  

 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

 

6/ VARIANTNÉ RIEŠENIE: Nie  

 

7/ LEHOTA NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 

     Požadovaný termín ukončenia zákazky najneskôr: počas celej doby realizácie stavby 
  

8/ UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK: 

- dňa 7.8.2013 do 10
00

 hod   
- doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej adrese 
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Euro 
- predložená cenová ponuka bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Mandátnej zmluvy a ZoD, ktorá 

tvorí prílohu tohto zadávacieho listu  
 

http://lesysr.proe.biz/controllers/protocols/summary.php?id_aukce=2185&jazyk=sk#participant_6285
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9/  PODMIENKY FINANCOVANIA 
A) Cenu predmetu obstarávania požadujeme stanoviť v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cenu maximálnu vrátane DPH, pričom DPH treba uviesť aj 
osobitne. 

B) Cena predmetu obstarávania musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu 
obstarávania.  

 
10/  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK: 

- cena bez DPH 
 

11/  POŢADOVANÉ DOKLADY: 
A) Doklad o oprávnení podnikať: 
- s.r.o./a.s. – doložiť výpis z obchodného registra; doklad nesmie byť starší ako tri mesiace 
- živnostník – doložiť živnostenský list; doklad nesmie byť starší ako tri mesiace 

B) doklad o odbornej spôsobilosti na daný predmet obstarávania (autorizačné osvedčenie SKSI na 
predmetnú činnosť) 

C) Potvrdenie o účte uchádzača – zmluva s bankou o bežnom účte (doklad nesmie byť starší ako 
tri mesiace) 

D) Verejný obstarávateľ do uverejneného obsahu súťažných podmienok zahrnul aj vzorový návrh 
zmluvy o dielo. Tento vzorový návrh zmluvy je nevyhnutné vyplniť v nasledujúcom rozsahu:  
- konkretizácia subjektu navrhovateľa v záhlaví vzorovej zmluvy 
- podpísanie vzorovej zmluvy osobou (osobami) na to oprávnenou  
- do vzorovej zmluvy sa musí uviesť navrhovaná cena. Podpísaním vzorovej zmluvy 

navrhovateľ súhlasí so zmluvnými podmienkami obstarávateľa. 
 
Doklady podľa bodu A) a C) doloží úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi v čase a 
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Každý oslovený záujemca je povinný spolu s cenovou ponukou doručiť čestné vyhlásenie. 
V tomto vyhlásení pravdivo uvedie skutočnosť, že disponuje platnými dokladmi (podľa bodu 11 
tejto výzvy) ku dňu predloženia cenovej ponuky a že všetky informácie uvedené v cenovej 
ponuke sú pravdivé. Pokiaľ by tieto doklady neboli platné a informácie pravdivé, alebo by boli 
závažným spôsobom zamlčané, bude záujemca čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 
následkom. 

 
12/  VYSVETĽOVANIE PODKLADOV:                 

V prípade nejasností, môže navrhovateľ požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie 
súťažných podkladov u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. 

 
13/  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Verejný obstarávateľ nebude hradiť náklady za spracovanie ponuky 
 

V Povaţskej Bystrici dňa 26.7.2013 
 

  

 

  

 Ing. Dušan Chudovský, PhD. 

                riaditeľ OZ 
 


