
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 10.06.2013 

  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : Odborný garant 1 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Realizácia verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“ – Odborný garant 1,  schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - 
Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis predmetu zákazky: 

 
Plánovaný rozsah predmetu zákazky: 92 hodín 

 
• Odborný garant 1 - vo funkcii stavebného dozoru v rámci tréningovej firmy  

 
Náplň práce: 
 

− oboznámenie sa s podkladmi na základe, ktorých sa realizuje stavba t.j. s projektom,  
          zhotoviteľskými zmluvami, ohlásením drobnej stavby 

− občasný technický dozor na stavbe v súlade s harmonogramom projektu: „Tréningová 
firma“ Chminianske Jakubovany – účasť na stavbe minimálne 2x do týždňa 

− rokovania k prípadným zmenám  projektu prípadnej aktivity č. 3 t.j. Príprava a zriadenie 
Tréningovej firmy 

− starostlivosť o dopĺňanie dokumentov, podľa ktorých sa stavba realizuje 
  účasť na skúškach a revíziách materiálov a zariadení 

− dodržiavanie podmienok stavebného povolenia pri realizácií vzdelávacej aktivity č. 3 
− prípadné rokovania so štátnou správou, prípadne s poskytovateľom finančných 

prostriedkov  
− preberanie vykonaných prác 
− kontrola tých častí diela, ktoré budú postupne zakryté  alebo sa stanú nedostupnými 
− sledovanie vedenia stavebného denníka a správnosti zápisov v ňom 
− kontrola postupu prác podľa časového plánu, upozornenie na nedodržanie termínov 
− kontrola uskladnenia materiálov, strojov, zariadení na stavenisku 
− príprava podkladov pre odovzdanie a prebranie stavby, účasť na preberacom konaní 
− kontrola odstránenia zistených vád a nedorobkov 
− komunikácia a rokovania so stavebnou firmou, ktorá realizuje investičnú časť 

(rekonštrukcia budovy) 
− vypracovanie návrhu na začatie kolaudačného konania 

 



                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 
 
 
 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky pre poskytované služby je  – 1 403,00 € bez DPH  
 
Hodinová sadzba predmetu zákazky Odborný garant 1 zahŕňa všetky náklady vrátane stravného, 
cestovného a ostatné.  
 
Predpokladaný termín výkonu – jún 2013 – október 2013 

 
Lokalita/miesto poskytovania služieb a ich priamy výkon - Obec Chminianske Jakubovany 
 
3/ Podmienky účasti: 
 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
- cenovú ponuku v súlade s bodom 2/Vymedzenie predmetu zákazky 
- osvedčenie a pečiatka odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebný dozor vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa § 31 ods. 2j) a ods. (4), (5) zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov - odbor pozemné stavby 
-fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „Odborný garant 1 - 
neotvárať“. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: suma bez DPH, DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM 
PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
19.06.2013 do 10.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH za 1 hod. obstarávaných služieb 
vrátane všetkých nákladov spojených s jeho výkonom. 
 
7/ Informácie:  v prípade bližších informácií kontaktujte starostu obce Chminianske Jakubovany 
p. Jozefa Lukáča, , tel: 051/7795596. 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne. 
 
                             
 
 
 
 
                                                                                                                Jozef Lukáč    
                                    starosta obce 
 


