
 
 

 

 
Výzva na predloženie ponuky 

 

 
 

 

  
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Fakultná nemocnica Trenčín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky  

„ Stavebný dozor na predmet zákazky - Modernizácia FN Trenčín, Nový pavilón centrálnych 
operačných sál, OAIM a urgentný príjem “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Fakultná nemocnica Trenčín 

Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Štatutárny zástupca:  rada riaditeľov: Ing. Marián Juruš, generálny riaditeľ 

     JUDr. Marek Šedík, ekonomický riaditeľ 

     MUDr. Stanislav Pastva, medicínsky riaditeľ 

IČO: 00610470         

DIČ: 2021254631         

IČ DPH: SK2021254631   

Tel.: 032 6566 838                 

E-mail: michal.plesnik@fntn.sk  

Internetová stránka: www.fntn.sk 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava   

Číslo účtu.: SK23 8180 0000 0070 0028 0438             

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: adresa uvedená v bode 1 Výzvy 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Michal Plesník 

4. Predmet obstarávania: „ Stavebný dozor na predmet zákazky -Modernizácia FN Trenčín, 
Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem “:  Výber osoby 
vykonávajúcej stavebný dozor, jej rozsah a obsah činností podľa § 46 b) zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva na poskytnutie služby – Stavebný dozor  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Výber osoby vykonávajúcej stavebný dozor, jej rozsah a obsah činností podľa § 46 b) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
zmien:  
Špecifikácia činností výkonu stavebného dozoru:  
1. spolupráca s technickým dozorom investora 
2. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby – 
stavebného diela, najmä s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj  s obsahom vydaných 
stavebných povolení, s projektom pre realizáciu stavby,  prípadne s vybratými časťami zmluvy o 
dielo, na základe ktorej bude realizované stavebné dielo, 
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3. kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu po dobu realizácie stavby, 
4. bezodkladné informovanie stavebníka/Mandanta o všetkých závažných okolnostiach 
majúcich dopad na priebeh a kvalitu realizovaných stavebných prac, 
5. kontrola vecnej správnosti a úplnosti podkladov a  dokladov predkladaných zhotoviteľom 
stavby, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodávke stavebného diela  
6. kontrola tých častí stavebného diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
7. spolupráca s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabepečovaná 
zhotoviteľom stavby, 
8. organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavby/kontrolný deň stavby  
9. vypracovanie mesačných hodnotiacich správ o vývoji stavby, ktoré budú obsahovať:  
o    informácie o postupe výstavby a jej hodnotenie, 
o    popis prác vykonaných zhotoviteľom stavby počas uplynulého mesiaca; 
o    porovnanie vecného postupu stavebných prác s platným HMG stavby zhotoviteľa stavby; 
o    dokumentačnú, fotografickú dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním 
priebehu/fáz výstavby, rozhodujúcich detailov za účelom  zdokumentovania činnosti TD resp. stavu 
a priebehu prác zhotoviteľa stavby, 
o    hodnotenie stavu  spracovania projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby  
o    vyhodnotenie harmonogramu prác na stavenisku, 
o    údaje o problémových oblastiach a odporučeniach Mandantovi, pokiaľ budú potrebné kroky z 
jeho strany,  
  
10. sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov, 
11. vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
12. sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so Stavebným zákonom a  podmienkami 
zmluvy, 
13. spolupráca so  zhotoviteľom pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie 
škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
14. kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a dohodnutých podmienok 
stanovených stavebníkom/Mandantom a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, 
vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatňovanie majetkových sankcií, 
15. kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
16. v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
17. kontrola stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je 
povinnosťou zhotoviteľa stavby, 
18. organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavebného 
diela alebo  jeho samostatnej funkčnej časti  a stavebníkom/Mandantom, vrátane účasti na tomto 
odovzdaní a prevzatí, 
19. kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii  dokončenej stavby (najmä podľa 
prílohy č. 14 Sadzobníka UNIKA, vydanie r. 2010), 
20. kontrola odstránenia zjavných nedostatkov a nedorobkov, uvedených v zápisoch o 
odovzdaní a a prevzatí stavby alebo jej časti,  kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených 
pri preberaní v dohodnutých termínoch, 
21. účasť na kolaudačnom konaní stavby alebo samostatnej funkčnej časti stavby, 
22. kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy je Príloha č. 1 – Technická správa k dokumentácii 
stavebného zámeru stavby : Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín – Nový pavilón 
centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 48 384,00 € bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 
91171 Trenčín  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 24 mesiacov  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 17.10.2018, 13:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom.  
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a. Poštou na adresu : Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie centrálneho nákupu a 
verejného obstarávania, Legionárska 28, 911 71 Trenčín: obálka cenovej ponuky musí 
obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky, t. j. jeho meno a sídlo a označenie 
„Cenová ponuka – Stavebný dozor“ 

b. V prípade zaslania cenovej ponuky elektronickou poštou, musí byť cenová ponuka 
podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, naskenovaná a priložená ako súbor 
vo formáte *.pdf, predmet e-mailu: „Cenová ponuka – Stavebný dozor“. 

c. Predloženie cenovej ponuky elektronickou poštou na e-mail : michal.plesnik@fntn.sk  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky resp. 
cena celkom u neplatcov DPH, t.j. cena, ktorá bude musieť byť uhradená za ponúkané plnenie 
predmetu zákazky, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

a. cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku a v EUR 

b. cenová ponuka predmetu zákazky zahŕňa všetky predpokladané náklady 

c. Predkladanie variantného riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania neuplatňuje  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: cenová kalkulácia za 
poskytnutie služby za dobu výstavby 24 mesiacov v EUR s DPH 

c. Fotokópia dokladu – Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť Stavebný 
dozor vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov 

16. Otváranie ponúk: 17.10.2018 o 13.00 hod. 

17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné. Na otváraní sa môže zúčastniť každý 
uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.   

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Michal Plesník, tel.: 0326566838 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia 
prostredníctvom e-mailu. 

- S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva, ktorá nadobudne účinnosť po schválení 
verejného obstarávania poskytovateľom pomoci. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené 
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa, resp. ak nebudú verejnému obstarávateľovi pridelené 
finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 
S úctou,  
 
 
Prílohy:     Ing. Marián Juruš v.r.  JUDr. Marek Šedík v.r. 
Príloha č.1 – Technická správa   Generálny riaditeľ FNTN  Ekonomický riaditeľ FNTN
  
 
 
 
V Trenčíne, dňa: 08.10.2018 
Vypracoval: Ing. Michal Plesník, OCN a VO 
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