
Pľíloha č. í a 3 _ obsah a ľozsah technického dozoru objednávatel'a

obsah a rozsah technického dozoru objednávatel'a

V ľámci výkonu technického dozoru sú zahrnuté predovšetkým tieto činnosti:

Pred zahájenĺm stavebných prác dodávatel'a
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby,

predovšetkým s projektovou dokumentáciou, s obsahom zmlúv a s obsahom jednotlivých
stavebných povolení,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpečenie zápĺsu o tom do stavebného dennĺku,
príp. podpis protokolu o odovzdani a prevzatí staveniska,

- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotovitel'om,
- Účast'na kontrolnom zameraníterénu zhotovitel'om pred zaciatkom prác.

Po zahájení stavebných prác dodávatel'a
- organizácia avedenie kontrolných dní projektu kaŽdý týŽdeň, vrátane vyhotovenia zápisu

z kontrolného dňa
- dodrŽovanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohl'adu po

dobu realizácie stavby,_ starostlivost' o systematické doplňovanie projektovej a technickej dokumentácie, podl'a ktorej
sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častĺ stavby,

- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujÚ náklady stavebného projektu alebo
prevádzkových súborov, nepredlŽujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,

- bezodkladné informovanie objednávatel'a o vŠetkých závažných okolnostiach,
- kontrola vecnej a cenovej správnostĺ a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov,

ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu objednávatel'ovi,
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v d'alšom postupe zakryté alebo sa stanú neprĺstupnými a

zapísanie výsledkov kontroly do stavebného dennĺku,
- odovzdanie pripravených prác d'alším zhotovĺte|'om na ich nadväzné činnosti v súlade so

zmluvami (stavebná pripravenost' pre d'alšie dodávky),
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohl'ade na dodrŽovanĺe priestorového

umiestnenia objektov,
- spolupráca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie (generálnym projektantom),

vykonávajúcim odborný autorský dohl'ad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a
prác s projektom,

_ spolupráca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie (generálnym projektantom) a so
zhotovitel'mi pri realizácii alebo navrhovaní opatrení na odstránenĺ prĺpadných chýb projektu,

- sledovanie, čizhotovitelia vykonávajú predpĺsané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a
prác a kontrolu ich výsledkov,

- vyŽadovanie dokladov o preukázanĺ zhody výrobkov pre stavby,
- sledovanie vedenĺa stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- hlásenie archeologických nálezov,
- spolupráca s pracovníkmi zhotovitel'ov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na

obmedzenie škôd prĺ ohrození stavby Živelnými udalost'ami,
- kontrola postupu prác podl'a časového plánu stavby a zmlÚv a upozornenie zhotovitel'ov na

nedodrŽovanie termínov, vrátane prĺpravy podkladov pro uplatňovanie majetkových sankcií,
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadenĺ a konštrukciĺ na stavenisku,
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo ich častí a Účast' na riadenĺ o

odovzdaní a prevzatí,
- kontrola dokladov, ktoré doloŽízhotovitel'k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby,
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých

termínoch,
- kontrola uprataniastaveniskazhotovitel'om,
- overovanie dodrŽovanie všetkých stupňov projektové dokumentácie, ako aj

dodávatel'skej, dĺelenskej alebo montáŽnej dokumentácie jednotlivých dodávatel'ov
stavby,
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- priebeŽnátýŽdenná kontrola postupu stavebných prác porovnanĺm stavu má byt7je,
- odsÚhlasovanie čiastkových faktúr projektanta, Špecialistov a dodávatel'ov stavby

a priebeŽná evĺdencie platieb,
_ priebeŽná kontrola projektových pracĺ porovnanĺm stavu má byt7je,
- priebeŽná evidencia a kontrola všetkých uzavretých zmlúv objednávatel'a v súvislosti s

projektom,
- priebeŽná evidencia, odsúhlasovanie a prerokovanie predloŽených naviacprác

projektanta a dodávatel'ov stavby s ohl'adom na lehoty, kvalitu prác a cenu,
_ navrhovanie alternatívnych stavebno-technologických postupov a opatrenĺ v prípade

oneskorenia prác dodávatel'ov,
- odsúhlasenie zámen materiálov a konštrukčných riešenídodávok a predkladaných

vzoriek materiálov (štandardy objed návatel'a),
- predkladanie poŽiadaviek na úpravu a doplnenĺe projektovej dokumentácie tak, aby

nedochádzalo k oneskoreniu stavebných prác,
- získanie všetkých nutných sÚhlasov a rozhodnutí objednávatel'a v súvislosti s realizáciou

projektových a stavebných prác,
- Vypracovanie súpisov nedorobkov a kontrola ich odstránenia,
- organizácia kolaudačného konania a kontrola podkladov dodávatel'ov a subdodávatel'ov

pre kolaudáciu,
- evidencia odsúhlasených faktúr projektantov a dodávatel'ov stavby s prihliadnutím na

celkový rozpočet projektu,
- odsúhlasenie zmien nebo zámen materiálov a alternatívnych stavebno-technologických

postupov,
- priebeŽná kontrola kvality realizovaných prác a dodrŽovanie stavebno-technologických

postupov dodávatel'ov, ako i dodrŽovanie BOZP a d'alších predpisov, narĺadenĺ a
technických noriem,

- informovanie objednávatel'a o nedodrŽaní projektovej dokumentácie, technických noriem
a predpisov

- koordinácia prác a dodávok, zabezpeÖovaných objednávatel'om - napr' zariadenie a
vybavenie, s prácami generálneho dodávatel'a stavby (koordinácia postupov, čiastocné
preberanie atd'.).

Projektová dokumentácia stavby

Link: https://wrłĄru dropbox.cĺlmlshlkf4'qgxblole1ť46iAAQyfzdojZXRTTOľPRrN5rqBa?dl=0
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Príloha ć,.2 - Genová čast'

ľÁvRH NA PLNENIE KRIľÉnrn
Predmet zákazkyz Čĺnnosťtechnického dozoru a riadenie projektu pre projekt: ,,Prestavba a nadstavba pôvodnej
jedálne na základnú školu"

Identifi kačné údaje uchádzača :

obchodné meno:
Sídlo:
lčo:
oIč:
lČ opn:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Eproject s.r.o.
N. pišúta I3II|Ż9,031 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto
46548Ż62
2023428979
nla
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateĺ' spoločnosti
+421 948 537033
radoslav. bohus@euredĺng.sk

V Liptovskom Mĺkuláši
dňa 28. 52027

Ing' Mgr. Radoslav Bohuš
konatel' spoločnosti

1

Názov:
Cena v EUR

bez
DPH/mesiac

počet
mesiacov

Cena
v EUR bez

DPH
DPH

Cena
vEURs

DPH
Cinnosť technického dozoru a
riadenĺe projektu pre projekt:

,,Prestavba a nadstavba
pôvodnej jedálne na základnú

školu"

2 390,00 15 35 850,00 0,00 35 850,00

2023428979

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik
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Đu činnosti rĺadenia

PoDis činnostĺ oroiektu
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A. Realizácia pľác

4.1 orqanizácia, koordinácia a dokumentácia
priebeŽná informovanosť a odsúhlasovanie s investorom x
získanie potrebných súhlasov inVestora x
pľedpĺsanie knihy pÍojektu x súčasť manuálu riadenia pĺojektu

Vedenie a protokolovanie záznamov z rokovaní x
VykonáVanie fotodokumentácie zaknývaných, sporných Ói chybne Vykonaných častí diel x
písomne upozorňovať (sub)dodáVatel'ov stavby a ďalŠie odborné profesie na neplnenie povinností x sc GP iba podnety, reklamuie TD

súčinnost' pri presadzovaní záujmoV inVestora x
zhromaŽd'ovanie a priebeŽná archivácia podkladoV a dokumentov, Vrátane projektovej dokumentácie x
súěinnosť pri prevzatĺ diela a ieho uvedenie do prevádzky x sc
kontrola a preverovanie príp. dodatkov ku zmluvám x

4.2. Kontrola nákladov

xodsúhlasovanie fakturácie jednotliVých dodáVatelbv V termínoch stanovených prísIušnými soD
xkontrola a odsúhlasovanie faktúr projektantov a špecialistov v termínoch stanovených prísl. SoD

posúdenie viacprác a alternatíVnvch riešení x s0 zásadné posúdenie viacprác

oriebeżná kontrola celkových nákladoV stavbv x
vvpracovanie správ o čerpanĺ nákladov proiektu (po 3 mesiacoch) x okrem mesačnei správv proiektu

4.3. Termínv realizácie prác

kontrola a odsúhlasenie časových plánov dodávatel'ov x
pravidelná kontrola Výstupov oenerálneho proiektanta z hľadiska výkonu autorského dozoru x
priebeŽná kontrola termínov s ciel'om dodržania termínov ukonóenia prác x
opatrenia v prípade ohrozenia termĺnov vvkonávania prác a koordinácia iednotlivých (sub)dodávatel'ov x x
úprava öasových plánov V prípade vĺacprác x

4.4. Kontrola kvality a kvantity vykonávaných prác

kontrola zmien v priebehu VykonáVania prác x x
kontrola dodatkov (Viacprác) s ohl'adom na pôVodnú zmluVu x x
prevzatie stavebných prác vr. viacprác x sc

B, Ukončenĺe proiektu

B.'ĺ orqanizácia' koordinácia a dokumentácia
priebeŽná informovanoSť a odsúhlasovanie s investorom x
získanĺe potrebných súhlasov inVestora x
priebeżné zhromażďovanie a archivácia dokumentácie x x
zaistenie všetkej potrebnej dokumentácie a podkladov pre bezproblémové vykonanie kolaudácie x
oÍganizácia kolaudačného konan ia x
súčinnosť pri odovzdaní diela a prevzatí diela a kolaudácia so stavebným úradom x
oroanizačné a administratĺvne prebratie diela s dodáVatel'mi a uVedenie do orevádzkv x
wstavenie preberacích protokoloV s dodávatel'mi x
orevzatie orác oroiektanta a šoecialistov x
súčinnosť pri prĺprave oodkladov pre servisné zmluW s dodáVatel'mi x okrem Vvpracovania servisnÝch zmlúV

Wpracovanie formulárov pľe hlásenie chýb V priebehu záručnei lehotv x
8.2. Kontrola nákladov

kontrola fakturácie proiektantov a špecia|istov, Vrátane ich konečneĺ faktúrv x
posúdenie viacnákladoV a dodatočných poŽiadaViek dodáVatel'a stavbV x sc vr' prerokovania so zadávatelbm
Vyčíslenie konečných nákladov projektu a porovnanie s plánovanými nákladmi x
súčinnosť pri príprave podkladov pre odpisovanie maietku v súlade s daňovými predpismi x
súčinnosť pri daňovei optimalizácii nákladov sc

8.3. Termíny realizácie pľác

odsúhlasenie lasoyích plánov komplexných skúšok a prevzatia x
Vyhodnotenie časových plánov s ohl'adom na zmluvné termíny VykonáVania prác x

8.4, Kontrola kvantity a kvality wkonávaných prác

súčinnosť pri preberaní s úradmi x
kontroĺa záručných lehôt dodávatel'ov pre práce a dodávky x
koordinácia pri odstraňovaní chýb a nedorobkov Stavebných dodávatel'ov x x vlastná kontrola TDl
stanovenie záÍučných lehÔt pre všetky práce a rozdelenie nákladov na bank' zábezpeku x

Po _ priama zodpovednosť
sČ _ súöinnosť subjektu



Príloha č. 5 _ Popis činnosti koordinátoraB0ZP

Popis činnosti koordinátora BOZP

A. Výkon činnosti koordinátoraB0ZP pľl realizácii stavby
aĺ zoznámenie sa s podkladmi, podl'a ktorých bude stavba realizovaná, najmä s plánom BOZP a
projektovou doku mentáciou
b/ účasť pri odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi stavby, jeho zoznámenie s bezpečnostnými
rizikami stavby a plánom BozP
c/ spracovanie oznámenia pre zadávatel'a stavby o ohlásenĺ zahájenia stavby na oblastnom
inšpektoráte práce
d/ spolupráca so spracovatel'om projektovej dokumentácie, so spracovatel'om plánu BozP v rámci
projektovej dokumentácie, so zhotovitel'om stavby a technickým dozorom stavby
e/ koordinovanie spolupráce zhotovitel'ov pri prĺjĺmaní opatrení pre zaistenie BOZP
f/ sledovanie dodrŽovania plánu BozP a prerokovanie so zhotovitel'om stavby - nutné opatrenia
v oblasti BOZP
g/ vyhotovenĺ zápisov BozP z kontrolných dní
h/ sledovanie prác na stavbe, zapisovanie nedostatkov, ich prerokovanie so zhotovitel'om stavby,
navrhovanĺe primeraných opatrení a kontrola ich odstránenie
ch/ týŽdenné prerokovanie stavu BozP so zhotovitel'om stavby s vyhotovením zápisu B0ZP
i/ zasielanie zápisov BOZP zhotovitel'ovi stavby a zadávatel'ovi
j/ aktualizovanie plánu BozP
lď minimálne 1x mesačne účasť na kontrolných dňoch stavby
l/ fotodokumentácia stavby a zistených závad plnenia BozP
m/ občasná kontrola vybavenia osobnými ochrannými pracovnými prostriedkamĺ (d'alej len
,,ooPP") a prostriedkami pre splnenie podmienok dodrŽiavania bezpečnosti a zdravia pri práci
(d'alej len ,, BOZP), počas celej doby realizácie diela'

B. Výkon činnosti koordinátora B0ZP v záveľe prác
a/ predanie aktualizovaného plánu BozP zhotovitel'ovi
b/ predanie zápisov BozP
cl predanie kompletnej fotodokumentácie so slovným popisom v e|ektr. verzii na CD

C. Prípadné dopracovanie plánu BozP v prípade, Že nebol v rámci projektovej
dokumentácie vypracovaný

okrem vyššie uvedeného d'alšie poŽiadavky objednávatel'a zhotovitel' vykonáva beŽné úkony
súvisiace s výkonom jeho činnosti podl'a ust. $3' ods. 1 nariadenia vlády č. 39612006 Z.z'
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Príloha č. 8 _ Ponuka dodávatel'a vrátane jej vysvetlení

PONUKA
na realizáciu zákazky s názvom: činnost' technického dozoru a
riadenie projektu pre projekt: ,,Prestavba a nadstavba
pôvodnej jedálne na základnú školu"

pre obec Dunajská Lužná

1



€projeCt,',o ulica Milana Pišúta 1311/29' 031 01 LiptovskÝ Mikuláš' emai| info@euredĺng.sk. tel.:+421 94B 537033

Názov uchádzača Eproject s.r.o.
Sídlo l,ł. pišúta I3I1ĺŻ9,031 01 Liptovský Mikuláš-

Staré Mesto
Pobočka Borodáčová 3116ĺ6, 821 03 Bratislava
Statutárny zástupca Ing. Mqr. Radoslav Bohuš, konatel' spoločnostĺ
ICO 4654826Ż
DIC 2023428979
IC DPH: nla
Zapísaný V obchodnom registri okresného súdu v Žiline,

oddiel: Sro, vložka číslo:56223lL
Bankové spoienie Fio banka' a. s., pobočka zahraničnei bankv
Císlo účtu 2401296112/8330
IBAN sK32 8330 0000 0024 0Iz9 6IL2
SWIFT: FIOZSKBA
telefón +42I 948 537033
e-mail radoslav.bohus@euľedi ns.sk

' IDENTIFIxłčruÉ Úpłre UcHÁoz^č,^

V Liptovskom Mikuláši
dňa 28. 5.z02I

Ing' Mgr. Radoslav Bohuš
konatel' spoločnostĺ

3

s,tio,

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik
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' NÁvnn NA PLN ENIE KRIrÉnrn
Predmet zákazky: činnosť technického dozoru a rĺadenie projektu pre projekt: ,,Prestavba a nadstavba pôvodnej
jedálne na základnú školu"

Identifi kačné údaje uchádzača:
obchodné meno:
Sídlo:
lčo:
oIČ:
lč opľt:
Kontaktná osoba:
leleľon:
E-mail;

Eproject s.r.o.
M. Pišúta I3LLlz9,031 01 Liptovský Mikuláš _ Staré Mesto
46548262
2023428979
nla
Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konatel' spoločnosti
+4ŻI 94B 537033
radoslav. bohus@euredĺng'sk

V Lĺptovskom Mikuláši
dňa 28. 5.20ŻL

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konatel' spoločnosti

4

Názov:
Cena v EUR

bez
DPH/mesiac

počet
mesiacov

Cena
v EUR bez

DPH
DPH

Cena
vEURs

DPH
Cinnosť technického dozoru a
riadenie projektu pre projekt:

,,Prestavba a nadstavba
pôvodnej jedálne na základnrj

školu"

2 390,00 15 35 850,OO 0,00 35 850,00

Oú Dun. Lužná
Obdĺžnik
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OBSAH A ROZSAH
TEcHNIcKÉHo DozoRU oBJEDNÁvłTEĽA

V rámcivýkonu technického dozoru sú zahrnuté predovšetkým tieto činnosti:

Pred zahájením stavebných prác dodávatel'a
- oboznámenĺe sa s podkladmĺ, na základe ktorých sa prĺpravuje realizácia stavby, predovšetkým s projektovou
dokumentácĺou, s obsahom zmlúv a s obsahom jednotlĺvých stavebných povolení,
- odovzdanie staveniska zhotovĺtelbvi a zabezpečenĺe zápisu o tom do stavebného denníku, príp' podpis protokolu
o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vyýčenĺa stavby zhotovitelbm,
- účasť na kontrolnom zameraníterénu zhotovitelbm pred začiatkom prác.

Po zahájení stavebných pľác dodávatel'a
- organĺzácia a veden|e kontrolných dní projektu každý ýždeň, vrátane vyhotovenia zápisu z kontrolného dňa
- dodržovanie podmienok stavebných povolenía opatrení štátneho stavebného dohl'adu po dobu realizácie stavby,
- starostlivosť o systematické doplňovanĺe projektovej a technĺckej dokumentácie, podl'a ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby,
- odsúhlasovanie dodatkov a zmĺen projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného projektu alebo prevádzkových
súborov, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,
- bezodkladné informovanie objednávatelh o všetkých závažných okolnostiach,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnostĺ oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ĺch súlad s
podmĺenkamizmlúv a ich predkladanie na úhradu objednávatel'ovi,
- kontrola ých častídiela, ktoré budú v d'alšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapĺsanie
výsledkov kontroly do stavebného denníku,
- odovzdanĺe pr|pravených prác d'alším zhotovitelbm na ich nadväzné činnosti v súlade so zmluvami (stavebná
prĺpravenosť pre d'alšie dodávky),
- spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohl'ade na dodržovanĺe priestorového umiestnenia objektov,
- spolupráca so spracovatelbm projektu pre stavebné povolenie (generálnym projektantom), vykonávajúcim
odborný autorský dohl'ad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenĺe (generálnym projektantom) a so zhotovitel'mi pri
realizácii alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných chýb projektu,
- sledovanie, čĺ zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu
ich výsledkov,
- vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavby,
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- hlásenĺe archeologických nálezov,
- spolupráca s pracovníkmi zhotovitelbv prĺ vykonávaníopatrení na odvrátenie alebo na obmedzenĺe škôd pri
ohrození stavby živelnýmĺ udalosťami,
- kontrola postupu prác podl'a časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotovitelbv na nedodržovanie
termínov, vrátane prípravy podkladov pro uplatňovanie majetkových sankcií,
- kontrola rĺadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadenía konštrukcií na stavenisku,
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatĺe stavby alebo ĺch častí a účasť na riadenío odovzdaní a prevzatí,
- kontrola dokladov, ktoré doloží zhotovitel' k odovzdanĺu a prevzatiu dokončenej stavby,
- kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených prĺ preberanív dohodnuých termínoch,
- kontrola upratania stavenĺska zhotovĺtelbm,
- overovanie dodržovanie všetkých stupňov projektové dokumentácie, ako aj dodávatel'skej, dielenskej alebo
montážnej dokumentácie jednotlivých dodávatelbv stavby,
- priebežná ýždenná kontrola postupu stavebných prác porovnaním stavu má byťfie,
- odsúhlasovanie čiastkových faktúr projektanta, špecialistov a dodávatelbv stavby a priebeŽná evidencie platieb,
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- priebežná kontrola projektových pracíporovnaním stavu má byťfie,
- priebežná evĺdencia a kontrola všetkých uzavreých zmlúv objednávatel'a v súvislosti s projektom,
- priebežná evidencia, odsúhlasovanie a prerokovanie predložených naviacprác projektanta a dodávatelbv stavby s
ohl'adom na lehoty, kvalitu prác a cenu,
- navrhovanĺe alternatívnych stavebno-technologĺckých postupov a opatrenív prípade oneskorenia prác
dodávatelbv,
- odsúhlasenie zámen materĺálov a konštrukčných riešenídodávok a predkladaných vzoriek materiálov (štandardy
objednávatel'a),
- predkladanĺe požiadaviek na úpravu a doplnenie projektovej dokumentácie tak, aby nedochádzalo k oneskoreniu
stavebných prác,
- získanie všetkých nutných súhlasov a rozhodnutíobjednávatel'a v súvislosti s realizácĺou projektových a
stavebných prác,
- Vypracovanie súpĺsov nedorobkov a kontrola ĺch odstránenia,
- organizácĺa kolaudačného konania a kontrola podkladov dodávatelbv a subdodávatelbv pre kolaudáciu,
- evidencĺa odsúhlasených faktúr projektantov a dodávatelbv stavby s prihlĺadnutím na celkový rozpočet projektu,
- odsúhlasenie zmĺen nebo zámen materiálov a alternatÍvnych stavebno-technologických postupov,
- prĺebežná kontrola kvaliý realizovaných prác a dodržovanie stavebno-technologických postupov dodávatelbv, ako
ĺ dodržovanie BOZP a d'alších predpisov, nariadenía technických noriem,
- informovanie objednávatel'a o nedodržaníprojektovej dokumentácĺe, technĺckých noriem a predpisov
- koordinácĺa prác a dodávok, zabezpečovaných objednávatelbm - napr. zariadenie a vybavenie, s prácami
generálneho dodávatel'a stavby (koordinácĺa postupov, čiastočné preberanie atd'.)'
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. VYHLASENIE UCHADZACA
Uchádzač Epľojeď s.ř.o.' M. Pišúta ĹgtLlzg, o31 01 Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, lčo: ąssągzsz,
ýmto

vyhlasuje,

. je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania Činnosť technického dozoru a riadenie projektu
pre projekt: ,,Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu", ktoré sú určené vo výzve na
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch, ich prílohách a v iných dokumentoch poskytnuých
obstarávatelbm v lehote na predkladanĺe ponúk;

. všetky vyhlásenia, potvrdenĺa, doklady, dokumený a údaje uvedené v ponuke sú pravdĺvé a úplné;

. jeho zakladatelbm, členom alebo spoločníkom nie je polĺtická strana alebo polĺtické hnutie;

. predkladá ĺba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacĺĘ by použil ĺný uchádzač na
preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní;

. nie je členom skupiny dodávatelbv, ktorá ako ĺný uchádzač predkladá ponuku.

V Liptovskom Mikuláši
dňa 28. 5.2021

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konatel' spoločnosti
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Príloha č. í0 _ Zariadenie staveniska poskytnuté zhotovitel'om

ZARIADENIE sTAvENISKA PoSKYTNUTÉ
zHoTovITEĽoM

Počas realizácie celého diela zhotovitel'diela poskytne a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave po celú dobu
realizácie 1 ks buniek pre výkon funkcie technického dozoru, ktorá bude umiestnená na stavenisku.
Zhotovitel' stavby vybuduje, vybaví a bude udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vrátane priebežného
upratovania v rámci svojich dodávok prác kancelárĺu pre technický dozor objednávatel'a v nasledujrlcom rozsahu.
Možné je aj zriadenie kancelárie technického dozoru v tomto rozsahu s vyčlenením odpovedajúcich plôch v rámci
centrálneho zariadenia staveniska zhotovitel'a na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blÍzkosti.
Vybavenie kancelárie (mobllná bunka)
Stavenisková bunka bude v prevedení ako ocelbvý kontajner so zodpovedajúcou, príp' dodatočnou izoláciou.
Všetky miestnosti budú mať zodpovedajúcu ventiláciu, denné a umelé osvetlenĺe, vrátane núdzového osvetlenia a
kúrenie, príp. chladenie. Podlaha bude vybavená vysoko odolným linoleom alebo termoplastoým krycím
materiálom.
Všetky vstupné dvere budú dodané ako ocelbvé dvere s bezpečnostným kovaním a bezpečnostnými zámkami a
budú k nim poskytnuté mĺn. 4 kl'úče, nĺkto iný než technický dozor nebude vlastniť náhradné kl'úče' Všetky okná
budú zabezpečené protivlámaníu, súčasťou vybavenĺa bude gumová rohožka na obuv.
Bunka bude vybavená nasledujúcim nábytkom a zariadením podl'a počtu pracovníkov Technického dozoru, prĺčom
sa počÍta s obsadením asi 2 pracovníkov technického dozoru'
Vybavenie bunky
Pracovnýstôl 1,5mx0,75m,sdvomapodnožami -2ks,kancelárskykontajners5uzamykatel'nýmizásuvkami-2
ks,kreslokancelárskeotočnésopierkamĺ rljk-2ks,drevenáknižnica1,5mx1mx0,3m-2ks,registratúra0,6
m x 0,45 m so šýrmi zásuvkami - Zks, vešiaky - Zks, odpadkový kôš - 2ks.
Vybavenie a zariadenie
Rozvody elektro pre každé pracovné miesto - 4 ks zásuvky silové, 2 ks zásuvka dátová, osvetlenie stropu podl'a
príslušných hygienických noriem, stolná lampa žiarivková 1ks/pracovné mĺesto'
Toaleta Toaleta bude obsahovať splachovacĺe WC, umývadlo, vybavenie bude zahŕňať zrkadlo, zásobník mydla,
sušič rúk alebo nekonečný uterák alebo zásobník papĺerových uterákov /osušiek. ToaleĘ budú uzavretého ýpu. Ak
bude ĺnštalované suché WC, jeho vyprázdňovanie bude vykonávané v súlade s hygĺenickýmĺ predpismĺ.
Splašky pevného odpadu budú likvidované v schválenom zariadení. Tam, kde bude umiestnený septik, bude
zhotovitel'stavby zodpovedný za jeho inštaláciu, pravidelné vyprázdňovanie atd'. a odstránenie po ukončení prác.
Všeobecné vybavenie
Zhotovitelbm bude zabezpečené a objednávatelbvi pred zahájením stavebných prác odovzdané nasledujúce
vybavenĺe pre výkon technického dozoru na stavbe:
2 ks vodotesné svietĺdlo vr. batériípodl'a potreby, 1 ks 100 m laminátové pásmo, 1 ks 30 m ocelbvé pásmo, 2 ks 3
mocelbvýzasúvacímeter, 1ksvodováha1mdlhá, 1ksvodováha2mdlhá,1ksteplomer(maximo-minimálny),
plechová tabul'a stieratel'ná, 2x3 ks Fĺx na písanie na tabul'u, 10 ks bezpečnostné helmy, 5 ks gumové čĺžmy alebo
pracovná obuv, 10 ks bezpečnostné vesĘ.
Počítačové vybavenle
Za všetku ýpočtovri, komunikačnú a kancelársku techniku, spojovacĺe káble, softvérové vybavenie, vr. dodávky
kopírovacieho zariadenia, tlačiarní, vrátane ich náplní vo forme tonerov, papĺerov, kancelárskych potrieb atd'.
zodpovŤá, zabezpečíju a bude prevádzkovať na vlastné náklady technický dozor.
Pozn: Dalšie vybavenĘ potrebné pre výkon technĺckého dozoru (nĺvelačné prístrĘą meracie pomôcky, dblšie
prostriedky osobnej ochrany atd'.), už zhotovĺtel'stavby, anĺ objednávatel'nezabezpečqé.



Príloha č. í1 - Formulár mesačnej správ11 pľojektu

n

PĘekť *Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, Dunajská Lużná,,

Názov dokumentu:

Číslo dokumentu:

Poradové číslo:

Dátum vyhotovenia:

Vypracoval:

Meno a priezvisko: Podpis:

Schválĺl:

Vedúcitímu TD
I,l

Meno a priezvisko: Podpis:



Cast'
správv Názov

1 Základné informácie o proiekte
2. Zmluvv oľoiektu

Zmluva o dielo
Zmluva na výkon technického dozoru a iei plnenie
opis pľoiektu
Opis proiektu
Priebeh prác
Priebeh proiektovÝch a stavebných prác

4.2. Öasti diela (stavebné objekty/prevádzkové súbory) odovzdané a prevzaté v sÚlade so
zmluvou o dielo za obdobie' za ktoré ie vvhotovená správa

4.3. Častĺ diela (stavebné objekty/ prevádzkové sÚbory) odovzdané a prevzaté v sÚlade so
zmluvou o dielo od začatia lehotv výstavby

4.4. Časti diela (stavebné objekty/prevádzkové sÚbory) uvedené do uŽívania/predčasného
uŽívania/skúšobnei prevádzkv

4.5.
Porovnanie vykonaného objemu prác s platným harmonogramom prác (porovnanie na
mesačnei báze, obiemovo ai percentuálne)

4.6.
Aktualizovaný zoznam fyzických osÔb - podnikatel'ov a právnických osÔb, ktoré vykonávali
práce na diele v Štruktúre podl'a jednotlivých stavebných objektov a percentuálneho
podielu ich prác zo zmluvnei cenv za daný mesiac

5 Kontrola plnenia zhotovitel'a v čase

5.1
Porovnanie skutočného priebehu projektových a stavebných prác s postupom plánovaným
v harmonograme prác zhotovitel'a - (vecný harmonogram, uzlové body, fakturačný
harmonoqram) a mesaÖnom harmonoqrame prác (čl. lX., bod 2., zmluvy o dielo)

5.2. Vvhodnotenie plnenia harmonoqramu podl'a čl. lX', bod 2. zmluvy o dielo
6 Nákladv proiektu a ich kontrola
6.1 Zárukv za dielo
6.2. Vvhodnotenie plnenia fakturačného harmonoq ramu zhotovitel'a

6.3
Úoa.|e o financiách (tabul'ka porovnania predpokladaného peňaŽného toku/fakturácia v
EUR bez DPH z ponuky zhotovitel'a, skutočného peňaŽného toku hodnoty vykonaných
prác - fakturácia v EUR bez DPH za daný mesiac a od začatia lehoty výstavby

6.4 odsúhlasené zmeny v súlade s čl. X. zmluvy o dielo
6.5 Pokvnv na zmenu
6.ti Protokolv o prerokovaní pokynov na zmenu

6.7
Nároky zhotovitel'a formou naviacprác v súlade s čl. X. zmluvy o dielo, predloŽené v
danom mesiaci a sumár predloŽených nárokov zhotovitel'a od začatia lehoty výstavby

7 Ďalšie údaie o priebehu realizácie diela
7.1 opatrenia, ktoré sa maĺÚ priiat'a odporÚčania

7.2
Akékol'vek iné informácie potrebné pre objednávatel'a na ÚÖely podávania správ pre
financuiÚci orqán a prísluŠným ministerstvám Slovenskei republiky

7.3
Prehl'ad upozornenízhotovitel'a na revĺzie noriem a predpisov, ku ktorým doŠlo počas
sledovaného obdobia v priebehu projektovania a realizácie a vydaných pokynov na zmenu
v sÚvislosti s nimi

7.4 VyšŠia moc / miestne problémy ovplyvňujúce priebeh prác
Pľílohv Prĺlohv ku zmluve

I
Záznam o preskÚmaných/odsÚhlasených výkresoch/projektovej dokumentácii a
technických alebo iných podkladoch

2. Záznam o predloŽení materiálov na odsúhlasenie - vzorkovanie a vzorkovacie protokoly
3. Zäznamv o skúškach
4. Protokolv o kontrole zakrvtých častiach stavby pred zakrytím alebo zneprĺstupnením
5. Záznam o person á l i zhotovitel'a (vráta ne o p racovn íkoch podzhotovitel'ov)
6. Záznam o kontrole pracovníkov kontrolv
7 Záznamv z pracovnÝch rokovaní, vr' príp. rokovanís podzhotovitel'mistavbv

Fotografie

Fotodokumentácia zachytávajuca mesačný postup prác a realizáciu prác na každom
Stavebnom objekte, na ktorom sa realizovali práce v danom mesiaci, (fotografie v archíve
musia byť nasnímané tak, aby bol priamo v obraze zachytený dátum a čas ich
vyhotovenia.


