
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na výkon stavebného dozoru pre stavbu „ Tesárske Mlyňany, Splašková 
kanalizácia- obmena technológie“

Obec Tesárske  Mlyňany ako verejný  obstarávateľ  podľa  §  7  zákona  č.  343/2015 Z.  z.  o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na výkon stavebného dozoru pre
zákazku „Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena technológie“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Tesárske Mlyňany
IČO: 00308528
DIČ: 2021038030
Poštová adresa: Obecný úrad, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
Zastúpený: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
Tel.: 0904 406113
E-mail: behulova@tesarskemlynany.sk

2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru pre zákazku „ Tesárske Mlyňany,Splašková
kanalizácia – obmena technológie“ v súlade s podmienkami výzvy IROP-PO4-SC421-2017-
19
Stavebný dozor -  Dodržanie realizácie  stavby podľa schválenej  projektovej  dokumentácie,
starostlivosť o systematické  doplňovanie dokumentácie,  podľa ktorej  sa stavba realizuje  a
evidencie  dokumentácie  dokončených  častí  stavby,  kontrola  čerpania  nákladov,  atď.
Predpokladaný  rozpočet  stavby  65 393,-bez DPH.  Predpokladané  trvanie  realizácie
stavebných prác 6 mesiacov. 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71520000-9– stavebný dozor

5. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Tesárske Mlyňany

6. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

7. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: 6 mesiacov
od podpisu zmluvy

8. Financovanie zákazky:

Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a zo štrukturálnych fondov
EÚ.

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:

Poštou, resp. osobne: Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
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alebo mailom: behulova@tesarskemlynany.sk 

s  označením  obálky,  resp.  predmetu  e-mailovej  správy  „  Tesárske  Mlyňany,  Splašková
kanalizácia – obmena technológie – stavebný dozor.“: do 2.4.2019 do 13.00 hod.

 10. Pokyny na zostavenie ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena  musí  byť  stanovená podľa zákona NR SR č.  18/1996 Z.  z.  o
cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a
cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní).

 11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa  alebo  predložené  obchodné
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom, mailom.

V Tesárskych Mlyňanoch, 26.3.2019

S pozdravom                                                                           Ing. Štefan Valkovič, v.r.

                                                                                                    starosta obce
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