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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
Zákazka zadávaná podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

Predmet zákazky: Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK 
v obci Sokoľany 

   
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Sokoľany 
Sídlo:        Sokoľany 193, 044 57 Haniska 
Krajina:     Slovenská republika 
IČO:      00690741    
Bankové spojenie: SK48 0200 0000 0000 1772 5542 
Kontaktné miesto:    Obecný úrad, Sokoľany 193, 044 57 Haniska 
Kontaktná osoba:   František Beregszászi, starosta obce 
Telefón:     0903 900 390 
E-mail:     sokolany@post.sk 
Internetová adresa:    www.obecsokolany.sk  

 
2. Názov predmetu zákazky: Výkon stavebného dozora na stavbe: Zlepšenie prístupu 

k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany 
Objekty stavby: 
E 02 – Vodovodná prípojka so šachtou 
01 – E 01 – Prístrešok 
E 02 – Elektrická NN prípojka 
E 11 – Prístrešok 
E 12 – Elektrická NN prípojka 
E 01 – Vodovodná prípojka so šachtou  
 

3.     Opis predmetu zákazky:  

V rámci technického dozoru poskytovateľ zabezpečuje : 

• oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä       
s projektom, s obsahom zmlúv a stavebných povolení,          

• odovzdanie staveniska a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, 

• dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu po dobu realizácie stavby, 

• starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba 
realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 

• odsúhlasovanie dodatkov a zmien stavebných prác , ktoré nezvyšujú náklady 
stavebných prác , nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením objednávateľovi, 

• bezodkladné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, 

• kontrola vecnej, cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov, ich súlad 
s podmienkami zmlúv a ich predkladanie objednávateľovi, 
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• kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe prác zakryté, alebo sa stanú 
neprístupnými ,a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,, 

• spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu 
realizovaných dodávok a prác s projektom, 

• sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 
konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú 
kvalitu vykonaných prác a dodávok ( atesty, protokoly a pod. ), 

• sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 

• kontrola postupu prác podľa časového plánu stavebných prác a zmlúv a upozornenie 
zhotoviteľa na nedodržanie termínov, 

• kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na 
stavenisku, 

• príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na 
konaní o odovzdaní a prevzatí, 

• kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 
termínoch 

• kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, 

• pri jednaniach a kontrolných dňoch hájiť záujmy objednávateľa, 

• zabezpečiť kolaudáciu stavby, prípravou podkladov a prítomnosťou na kolaudačnom 
konaní 
 
4. Rozpočet stavby: 59.082, 43 € /vrátane DPH/ s navýšením max. 15%  
 
5.Podmienky účasti:  
- Oprávnenie na preukázanie odbornosti na Inžinierske stavby , podkategória  

Vodné stavby 
 
6.Termín plnenia zákazky: od prevzatia staveniska po ukončenie stavebných prác 
a skolaudovanie stavby, trvanie cca 6 mesiacov. 

 
7.Predkladanie ponúk 
Ponuky musia byť doručené poštou, kuriérom,  elektronickou poštou alebo osobne 
v termíne do 4.2.2022 do 12.00 hod. 
 
Poštová adresa pre doručovanie: Obec Sokoľany, Sokoľany č. 193, 044 57  Haniska 
 
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty : sokolany@post.sk 
 
 
 
Sokoľany, dňa 1.2.2022    František Beregszászi – starosta obce 
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