
Mesto Rožňava                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka spracovaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 06/2018/Na
Názov zákazky : Pamätná tabuľa
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služba
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 92311000-4 umelecké diela
Postup verejného obstarávania : podľa § 117  

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.: miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktné  osoby  vo veciach   technických  : 
Mgr. Dionýz Kemény; 
Mgr. Edita Kušnierová

mob.: 0949 464 000: 058/7773219;
e-mail.:  dionyz.kemeny@roznava.sk
mob.: 0903 630 012

II.  Opis

II.1. Miesto poskytnuta služby: Budova Baníckeho múzea,  Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom zákazky je vyhotovenie výtvarného návrhu pamätnej tabule  významnému rožňavskému 
maliarovi, grafkovi a publicistovi Tichy Kálmánovi.
Súčasťou  výtvarného návrhu  bude  aj  spôsob  osadenia  a  upevnenia  tabule  na  fasáde  budovy  múzea. 
Odporúča  sa  upevnenie  pomocou  výtvarne  upravených  skrutek  z  rovnakého  materiálu  ako  tabuľa. 
Neodporúča sa zapustenie tabule do omietky. Podrobný opis zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.
2.2 Ostatné požiadavky:
    1. Typ tabule      :  
        Bronzová tabuľa s reliéfnym portrétom osobnost a reliéfnym dvojjazyčným textom.
    2. Materiál tabule:
         Bronz odliatok („doporučuje sa kvalitný bronz“) s ochrannou  vrstvou  voči  poveternostným  vplyvom 
         so  zárukou pre zabezpečenie trvanlivost.
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
3.1  Obhliadka miesta zákazky je možná. Záujemcovia majú možnosť vykonať  obhliadku miesta realizácie 
predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah činnost a získali potrebné informácie  na prípravu a 
spracovanie  ponuky tak, aby ponuka bola kvalifkovaná a zohľadňovala celý objem realizácie predmetu 
zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou  idú na ťarchu záujemcu. 
3.2  Obhliadku je možné uskutočniť po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode 
I. tejto výzvy.
II.4. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.
II.5.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.6.  Mena : EUR
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III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie cenových ponúk,  grafckých návrhov a vizualizácie:  
Dátum : do 31.03.2018
Čas :       do 11:00 hod.
III.2. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a      adresou verejného obstarávateľa,  menom   
a      adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Pamätná tabuľa  “.

Súčasťou ponuky musí byť Cenová ponuka (Príloha č. 2),  a ostatné požadované doklady podľa bodu IV. 
tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú  
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a     dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť   
len tie, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté.
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a     budú zo súťaže vylúčené!!  

III.3.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.08.2018

III.4.  Maximálna výška zdrojov na predmet zákazky : 2 500,00                  

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia: Neuplatňuje sa

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :     Neuplatňuje sa

IV.4.  Obsah  ponuky:
4.1 Uchádzač predloží:
- Cenovú ponuku /Príloha č.1/
- Čestné vyhlásenie uchádzača /Príloha č.2/
- Grafcký návrh – aj s približnými rozmermi pamätnej tabule 

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
1.1 Návrhy bude posudzovať odborná komisia menovaná primátorom mesta.
1.2 Kritériami budú grafcký návrh a cena diela. 
1.3 Váha jednotlivých kritérií je:
       -  grafcký návrh  - 50 %
       -  cena                   - 50 %
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný  obstarávateľ  zostaví  poradie  platných  ponúk,  do  úvahy  bude  braný  grafcký  návrh  ponuky 
a následne cena  za celý predmet zákazky. 

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky  bude  fnancovaný    z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,   pričom preddavky 
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nebudú poskytnuté.  Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov,  podľa dohody s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy.  Verejný obstarávateľ 
uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1.  Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  žiadnu ponuku a zrušiť  tento postup verejného 
obstarávania, ak grafcké návrhy nebudú vyhovovať požiadavkám verejného obstarávateľa  resp. komisie, 
ak  cenové  ponuky  presiahnu  fnančný  limit  určený  na  predmet  zákazky,  alebo  budú  pre  neho  inak 
neprijateľné.
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   miroslav.nalepa@roznava.sk 
Cez   uvedenú   adresu   bude   prebiehať   všetka   korešpondencia   medzi   verejným  obstarávateľom  
a uchádzačmi ( oslovenie, žiadost  o vysvetlenie,  informácia  o vyhodnotení  ponúk  atď. ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o     doručení  bude  považované  za   
preukázanie doručenia.   

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis zákazky – podklady pre autorov výtvarného návrhu

Príloha č. 2 – Tlačivo na Cenovú ponuku uchádzača

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 4 – Portrét Kálmána Tichy – fotografe 

Príloha č. 5 – Portrét Kálmána Tichy – fotografe, autoportrét

Príloha č. 6 – Budova múzea
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