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Výzva na predloženie ponuky na zákazku  

“Stavebný dozor“ 

 

 

Slovenská výtvarná únia, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 písm. c) č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 

Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

“Stavebný dozor” pre projekt “Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)”. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Slovenská výtvarná únia 

Sídlo: Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto 

Štatutárny zástupca: Akad. mal. Pavol Kráľ (predseda) 

IČO: 00178535   

DIČ: 2020795656 

IČ DPH: SK2020795656 (projekt v režime hlavnej činnosti oslobodenej od DPH) 

Tel.: +421 2 529 62 402 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Elektronicky e-mailom na: vo.umelka@gmail.com 

 

3. Kontaktná osoba pre komunikáciu s uchádzačmi:  

Akad. mal. Pavol Kráľ (predseda); kral@svu.sk; vo.umelka@gmail.com 

 
4. Predmet obstarávania:  

Stavebný dozor 

CPV kód: 71520000-9 Stavebný dozor 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Mandátna zmluva podľa prílohy tejto výzvy – zmluvu predloží len víťazný uchádzač po obdržaní 

informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Zabezpečenie služby stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác v súvislosti 

s realizáciou grantového projektu č. CLT01010 s názvom „Umelka – centrum moderného 

umenia a komunít (UMELKA)“ (výzva CLT01 vyhlásená Úradom vlády Slovenskej republiky ako 

Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021). 

Stavebný dozor uskutočňovaný počas výstavby a procesu kolaudácie stavby (stavebné objekty 

Umelecká beseda BA - 01 Veľká výstavná sála, 02 Kamenná sála, 03 Vstupná hala, 04 Galéria 

na schodoch, 05 Ostatné stavebné práce; SO-02 Objekt sociálnych zariadení. SO-03 

Rekonštrukcia hudobného altánku) vykonávaný odbore spôsobilou osobou v rozsahu činnosti 

v súlade s príslušnou legislatívou (napr. stavebný zákon) a požiadavkami grantového projektu 

počas doby realizácie stavebných prác (predpoklad 8 mesiacov) a kolaudačného konania 

(predpoklad 1 mesiac) s rozsahom kontrolnej činnosti priemerne 2-krát počas týždňa. 

Predpokladaná hodnota stavebných prác resp. diela, v súvislosti s ktorými bude autorský dozor 

vykonávaný je stanovená autorizovanou osobou (stavebný cenár) v celkovej sume 545.384,09 

EUR bez DPH. Stavebné práce budú realizované na parcelách č. C-KN 9173/1 a 9773/4 v 

intraviláne katastrálneho územia Bratislava – Staré Mesto, ktoré sú vo vlastníctve verejného 

obstarávateľa, pričom predmetný objekt Umeleckej Besedy Slovenskej je zapísaný v zozname 

nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 268. Podrobnejšie informácie o stavbe sú 

uvedené v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autorizovaný projektant, ktorý tvorí 

prílohu tejto výzvy. 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  

11.464,06 EUR bez DPH 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Sídlo žiadateľa resp. stavba na parcele č. C-KN 9173/1 a 9773/4 v katastrálnom území 

Bratislava – Staré Mesto. 

 

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

V zmysle uzatvorenej projektovej zmluvy o poskytnutí grantu na projekt „Umelka – moderné 

centrum umenia a komunity (UMELKA)“ uzatvorenej medzi Úradom vlády SR ako Správcom 

programu Kultúra a verejným obstarávateľom 193/2020 (číslo projektu CLT01010) počas 

predpokladaných 9 mesiacov v súlade s touto výzvou a zmluvou, ktorá tvorí jej prílohu. 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Obsiahnuté v tejto výzve a jej prílohách. 

 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Prostriedky Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, štátny rozpočet, vlastné zdroje. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Najneskôr do 30.8.2021 do 7:00 hod. 

 

13. Spôsob predloženia ponuky:  

Elektronicky e-mailom na: vo.umelka@gmail.com 

 

14. Spôsob určenia ceny 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, 

musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Ak je 

uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena 

vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté 

všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že 

uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej 

ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností. Uchádzač bude ponúkať 

komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla 

všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce. 

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 

údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 

ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov 

tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. 

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

Najnižšia cena s DPH (u neplatcov konečná cena). Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané 

pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých 

ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky 

navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v EUR, navrhnutých v jednotlivých 

ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý 

predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu a splnil podmienky účasti stanovené a uvedené v tejto 

výzve. 
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Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení 

ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na prvom mieste v poradí (tzv. reverzná súťaž). Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, 

vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 

uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí 

spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby 

prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v 

prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených 

v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky 

účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej verejným 

obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj 

napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa 

podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto uchádzača 

vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 

uchádzača v poradí.  

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač 

odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil 

ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť 

zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil 

ako tretí v poradí. 

 

16. Podmienky účasti: 

a) Osobné postavenie: 

Podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu. Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady. Splnenie 

podmienok účasti verejný obstarávateľ overí prostredníctvom verejne dostupných registrov. 

Podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Uchádzač 

preukáže splnenie podmienky predložením potvrdeného čestného vyhlásenia o neuložení 

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré súčasťou prílohy tejto výzvy. Uvedenú podmienku 

verejný obstarávateľ zároveň overí na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v 

prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 

ponuka hodnotená. 

 

b) Technická a odborná spôsobilosť: 

Uchádzač musí disponovať odbornou spôsobilosťou – osvedčením pre poskytovanie 

stavebného dozoru na pozemné stavby alebo ekvivalent. Platné osvedčenie s odborným 

zameraním stavebný dozor pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v z.n.p. alebo 

ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov 

EÚ na účely voľného poskytovania služieb v SR a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží 

overenú kópiu osvedčenia SKSI alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR. Ak 

uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického 

postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti finančné zdroje, resp. technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač prijímateľovi v ponuke 

preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity osoby, ktorú 

využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa 

predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto 
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inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky 

počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi 

uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač preukázať svoje 

finančné a ekonomické postavenia alebo technickú alebo odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej 

kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 

uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 

splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). 

 

17. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Písomná elektronická forma, 1 vyhotovenie, slovenský jazyk, označenia ponuky v predmete e-

mailu. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje ako prílohu e-

mailu s predložením ponuky:  

a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria (resp. ponukový list) na vyhodnotenie ponúk 

a intenzifikačné údaje uchádzača ako aj požadované čestné vyhlásenia podľa prílohy č. 1 

– ponukový list- Súčasťou musia byť uvedené čestné vyhlásenia v uvedenom znení 

vrátane súhlasu so zmluvou podľa prílohy tejto výzvy. Ponukový list musí byť podpísaný 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou. 

b) Osvedčenie pre poskytovanie stavebného dozoru na pozemné stavby alebo 

ekvivalent predložené ako príloha e-mailu s ponukou. 

Mandátnu zmluvu podľa prílohy tejto výzvy nie je potrebné predložiť s ponukou. Bude 

vyžadovaná len od úspešného uchádzača. 

 

18. Konflikt záujmov:  

Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 dozvie o konflikte záujmov, prijme priemerné opatrenia 

a vykoná nápravu s cieľom zabránenia konfliktu záujmov. Ak nebude možné odstrániť konflikt 

záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z 

procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a 

zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania. Verejný 

obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade podozrenia na kolúzne správanie , bude 

uchádzač vylúčený. Kolúznym správaním sa rozumie také konanie, ktoré vedie k obmedzeniu 

súťaže, alebo vyvolá dôvodnú pochybnosť o férovosti súťaže. Akákoľvek spoluprácu medzi 

uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, osobami zapojenými do procesu verejného obstarávania 

a ďalšími aktérmi, či už s vedomím alebo bez vedomia verejného obstarávateľa. Konkrétne 

môže ísť o dohodu o cenách, dohodu o rozdelení trhu, dohodu o víťaznej ponuke (tzv. bid 

rigging) a ďalšie. Indíciami kolúzie pri vyhodnotený VO môže byť napr. rovnaká pravopisná 

chyba, násobenie cien koeficientami, využívanie rovnakých subdodávateľov prípadne iné. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pri vyhodnotení verejného obstarávania bude 

okrem splnenia požiadaviek hodnotiť a overovať možný konflikt záujmov a koordinácie ponúk a 

kontrolovať možné prepojenia, podobnosti, prípadne možnosť krycej ponuky, prípadne iné. 

 

19. Výkon kontroly/auditu:  

Úspešný uchádzač berie na vedomie, že predmet objednávky je financovaný z Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky pod Správcom programu, ktorým je Ministerstvo investícií regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR v rámci grantového projektu č.  CLT01010 s názvom „Umelka – 

centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ (ďalej len „grant“) a v tejto súvislosti 
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poskytne sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s predmetom dodania a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel grantu. 

 

20. Otváranie ponúk:  

30.8.2021 o 7:30 hod. 

 

21. Lehota viazanosti ponúk:  

31.10.2021 

 

22. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 

obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú 

pre neho inak neprijateľné. 

Za vypracovanie ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na 

úhradu. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaný v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto 

podmienky overuje sám v Registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom 

spravodlivosti SR 

 

 

Bratislava, 20.8.2021. 

 

 

 

 

.......................................................... 

Akad. mal. Pavol Kráľ 

Slovenská výtvarná únia 

predseda 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1 – Ponukový list 

Príloha č. 2 – Mandátna zmluva 

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 

 


