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V   Ý   Z   V  A 
zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  na poskytnutie služby s názvom  Výkon stavebného dozor ku projektu 
„Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste Giraltovce, aktivita  

Stavebný dozor“ 
     

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Giraltovce 

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

IČO:  321 982 

Telefón: 054/732 2447 

Fax:   054/732 2301 

Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok, od 800 – do 1500 hodiny 

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati 

e-mail: emil.mati@giraltovce.sk 

2) Typ  zmluvy:  

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka 

3) Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Giraltovce   

4) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Slovník spoločného obstarávania:   

74231530 – Stavebný dozor   

Predmetom obstarávania je výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby „Vybudovanie 
stojísk v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste Giraltovce, aktivita  
Stavebný dozor“  v rozsahu vymedzenom v § 46b zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení 
(stavebný zákon). Uchádzač vykoná práce v rozsahu bežnej inžinierskej činnosti 
technického dozoru stavby počas realizácie stavebných prác. Pre realizáciu sú vydané 
povolenia podľa stavebného zákona a cestného zákona. Výkon stavebného dozoru bude 
vykonávaný v odporúčanom rozsahu, ktorý je uvedený v kapitole XIV Cenníka pre 
výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností  vo výstavbe 
Slovenskej komory stavebných inžinierov, Bratislava v etape realizácie stavby 
a v záverečnej časti po ukončení stavby. Predpokladaný objem práce stavebného dozora 
celkom je 30 hodín. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je 262,50 € bez DPH. 
Predpokladané výdavky na realizáciu výstavby predmetnej stavby sú 55 494,64,-€ 
s DPH. Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu v členení bez DPH, DPH, cena 
vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej 
ponuke. 
Ponuka bude obsahovať aj údaj rozsahu výkonu stavebného dozoru v objeme 30 hodín. 
 

5) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nepripúšťa sa. 

6) Variantné riešenie:  Nepripúšťa sa. 
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7) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

Verejný obstarávateľ požaduje realizovať službu počas doby realizácie predmetnej stavby. 
Predpokladaná doba realizácia stavby sú 2 mesiace resp.v lehote výstavby podľa zmluvy na 
zhotovenie stavebnej práce-výstavby stojísk 

 

8) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 16.10.2017 do 9 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,    
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka uchádzač vloží do  

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
- označenie súťaže je „Súťaž Výstavba stojísk  - Neotvárať“ , heslo je „Stavebný dozor“. 

 
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani 
dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. 
Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj 
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 
 
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača.  
 

9)  Lehota viazanosti ponúk:  do 30.11.2017. 

10) Podmienky financovania:  Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskej únie, 
štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom 
projektu s názvom: „ Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste 
Giraltovce, aktivita  Stavebný dozor“. 
Zhotoviteľovi diela sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku po splnení predmetu zákazky v lehote splatnosti 
faktúry do 90 dní odo dňa doručenia faktúry.  Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná 
počas celého obdobia poskytovania služieb.  

 
11) Podmienky účasti:   

Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky 
alebo osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov resp. Slovenskej komory architektov 
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru s odborným zameraním  – 
pozemné alebo inžinierske stavby. Postačuje kópia. 

 
12) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

     Kritériom na hodnotenie ponúk je celková konečná najnižšia cena za celý predmet zákazky.      
     Ponuka uchádzača s konečnou celkovou najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. 
 
     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.10.2017 o 10 hodine v kancelárii oddelenia výstavby 
Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže 
a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo 
neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy podľa bodu 2. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania, alebo obstarávanie zrušiť 
v prípade, ak: 
- Nebude predložená ani jedna ponuka,  
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám, 
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak  ponúkaná cena  na predmet zákazky  bude vyššia 

ako  1 000,- EUR bez DPH.  
 
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

 

V Giraltovciach dňa  27.09.2017. 

 

                                                       .........................………………………............................             

               Mgr. Ján Rubis   

               primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Minimálne požiadavky na zmluvné podmienky – mandátna zmluva  

Výzva zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 27.09.2017. 
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MANDÁTNA ZMLUVA 
Uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 
 

Mandantom:  Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce   
 

IČO: 00 321 982   
DIČ: 2020778760  

Bankové spojenie: VÚB Bardejov a.s.           
Číslo účtu: 18723-522/0200   

 
a 
 

Mandatárom:  
........................................................ 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a písomnosti zmluvných strán pre dozor a kontrolu 
kvality vykonávania stavebných prác a ich fakturácie na stavbe „ Vybudovanie stojísk 
v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste Giraltovce, aktivita  Stavebný dozor“  
mandanta ako objednávateľa podľa projektovej dokumentácie.  
 
Predmetom tejto zmluvy je výkon stavebného dozoru v rozsahu, vymedzenom v § 46b zákona 
č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon). Mandatár vykoná práce v rozsahu bežnej 
inžinierskej činnosti technického dozoru stavby počas realizácie stavebných prác. Pre 
realizáciu stavby budú vydané povolenia podľa stavebného zákona a cestného zákona. Výkon 
stavebného dozoru bude prevedený v odporúčanom rozsahu, ktorý je uvedený v kapitole XIV 
Cenníka pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe 
Slovenskej komory stavebných inžinierov, Bratislava v etape realizácie stavby a v záverečnej 
časti po ukončení stavby. 

 
Článok II. 

Odmena mandatára 
1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za realizáciu predmetu zmluvy odmenu    v čiastke 

.............................. slovom (..............................EUR). Cena bola stanovená na základe 
kalkulácie a výberu podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

2. Mandant je povinný poskytnúť odmenu aj keď výsledok nenastal okrem prípadu, ak bol 
spôsobený  porušením povinností mandatára. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli na platbe po odsúhlasení fakturácie za prevedené stavebné práce 

zhotoviteľom pre objednávateľa v príslušnom fakturačnom období. Splatnosť faktúry je 
stanovená na 90 dní odo dňa vystavenia a doručenia mandantovi. 
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III. 
 

Čas výkonu dozoru: 
Táto zmluva je uzatvorená na celú dobu vykonávania realizácie stavby od začiatku stavby do 
doby prevzatia diela písomným protokolom v predpokladanom  termíne do konca júna 2018. 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Mandatár je spôsobilý odborne zabezpečovať pre mandanta predmet zmluvy, je povinný preto 
pri zabezpečovaní úloh postupovať s odbornou starostlivosťou. Je povinný postupovať podľa 
pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná. Mandatár je povinný oznámiť 
mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 
Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
mandanta. Mandatár je povinný sa preukázať skúškami o odbornej spôsobilosti pre tento 
výkon funkcie.  

 
2. Predmet zmluvy bude mandatár zabezpečovať osobne. Je pritom povinný odovzdať včas veci a 

informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti mandátom a vrátiť veci, ktoré od 
mandanta prevzal pri vybavovaní povinnosti.  

 
3. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta ak túto škodu nemohol 

odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
 
4. V prípade, že mandatár nevyhnutne a účelne vynaložil v prospech mandanta prostriedky naviac, 

má nárok na ich náhradu ak riadne preukáže ich vynaloženie v záujme mandanta a v súvislosti 
so zabezpečením veci v konkrétnom prípade. 

 
5. Mandatár je povinný vykonané práce odsúhlasiť písomne vždy so zhotoviteľom najneskôr do 3. 

dňa v nasledujúcom mesiaci, aby mandantovi nenastala pohľadávka pri vykonaní úhrady faktúr 
za vykonané práce. 

 
6. Mandant je povinný vytvárať pre činnosť mandatára také podmienky pre jeho činnosť, aby 

mandatár  mohol odborne zabezpečovať veci pre mandanta. 
 
                                                                 Článok V. 

 
                                           Záverečné ustanovenia  

1. Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu pri neodbornom alebo nedbalom konaní pri 
zabezpečovaní predmetu zmluvy, iba ak preukáže, že nemohol zabrániť ani pri odbornej 
starostlivosti. 

2. Mandant môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať čiastočne alebo v celom rozsahu. Od 
účinnosti výpovede je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 
vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo 
škode bezprostredne hroziacej mandantovi neukončením činnosti súvisiacej so zariadením 
záležitostí. 

3. Výpoveď musí byť daná písomne, výpovedná lehota je v tomto prípade jeden mesiac od 
doručenia výpovede a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
4. Mandatár môže zmluvu vypovedať písomne s účinnosťou ku koncu mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. 
5. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa 

zaviazal. Ak br týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatár povinný 
upozorniť, aké opatrenia je treba vykonať na jej odvrátenie. Ak mandant tieto opatrenia 
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nemôže. urobiť ani pomocou iných osôb a požiada mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár 
na to povinný. Záväzok mandatára zaniká jeho smrťou. 

6. Počas výpovednej lehoty ma mandatár nárok na dohodnutú odplatu a preukázané nevyhnutné 
náklady primerané výsledku dosiahnutému pri zabezpečovaní záležitostí. 

7. Mandatár nie je oprávnený uzatvárať žiadne obchodné ani iné zmluvy v mene mandanta. 
8. Pokiaľ akákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť, 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy zastávajú v platnosti. 
 
 

Článok VI. 
 

Podpisy zmluvných strán 
1. Táto zmluva je uzatvorená medzi zmluvnými stranami slobodne a vážne, vyjadruje ich vôľu. Je 

vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre mandatára a dve pre mandanta a nadobúda platnosť 
dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
zmluvy na webovom sídle Mesta Giraltovce. V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch 
sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 
V Giraltovciach, dňa  
 
 
Mandant:                                                                                      Mandatár: 

 


