
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 podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých 

zákonov (ďalej iba „zákon)
Číslo zákazky : 36/2018/Ka

Názov zákazky : Stavebné práce na budove MŠ

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45214100-1 

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  :  Mária  Kardošová, 
Miroslav Nálepa

Tel.: 058/7773257; mob.: 0918792949; 0907312833
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Zlata Macková

Tel.: 058/7773260; 
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk 

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola ul. Vajanského Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1. Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výmenu pôvodných drevených okien a dverí na 
pavilóne B materskej školy na ul. Vajanského č. 6 v Rožňave vrátane dodávky nových plastových okien 
a dverí v súlade s aktuálne platnými normami na tepelnú ochranu budov, s min. požiadavkami na okná: 5 
komorový  bezolovnatý  plastový  proflový  systém  –  farba  biela,  šírka  proflu  76  mm,  kovanie 
celoobvodové  MACO  TREND,  sklo:  izolačné  dvojsklo,  4-16-4  mm,  koefcient  prechodu  tepla  U=  1,0 
W/m2K. V rozsahu ako je uvedené vo výkaze výmer . 
Súčasťou zákazky sú tež vonkajšie a vnútorné parapety, interiérové teniace vodorovné žalúzie, stavebné 
výspravky a maľovanie vyspravených miest prispôsobením sa pôvodným omietkam a farbám.. 
Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia. Na predmet zákazky je vypracovaný 
výkaz-výmer. Súčasťou zákazky je aj doprava materiálu a  odvoz odpadov.
2.2 Všetky dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody (certfkáciu)  na základe 
vykonaných skúšok notfkovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v 
zmysle platnej legislatvy. Verejný obstarávateľ, môže úspešného uchádzača požiadať o predloženie týchto 
dokladov. Súčasťou prác bude aj doprava materiálu, odvoz odpadov a uskladnenie na regulovanej  skládke. 
Pri nakladaní s odpadmi je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Požiadavka objednávateľa na okná a dvere je na minimálne 5 komorový bezolovnatý plastový proflový 
systém v bielej farbe.
Technické požiadavky na výplne :
- plastové okná a balkónové dvere bielej farby,
- tepelná izolácia (so špeciálnym izolačným dvojsklom koefcient prechodu tepla U = 1,0 W/m2K), šírka  
proflu 76 mm,
- masívna konštrukcia proflov s oceľovými pozinkovanými výstužami,
- poistka prot chybnej manipulácii, aretačná poistka prot prievanu,
- bezpečnostné kovanie vrátane bezpečnostnej kľučky,
- podkladový 5-komorový profl s tesnením na ukotvenie vonkajšieho parapetu,
- vnútorné parapetne dosky sa nebudú montovať pri tých oknách, pod ktorými sú radiátory, na ktorých sú  
kryty,
- vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,
- teniace prvky - vnútorné žalúzie s retazkovým ovládaním.
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Plastové vchodové dvere - vlastnost produktu: 
-  5 komorový profl rámu a 5 komorový profl krídla s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami 
-  Stavebná hĺbka cca 76 mm 
-  Zasklenie izolačné dvojsklo 4-16-4 mm  k=1,0
- Celoobvodové vnútorné tesnenie spolu s vonkajším tesnením zabezpečujúce ochranu pred hlukom a 
vplyvmi počasia 
- Farebné prevedenie biele
Iné podmienky: 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, musia byť 
realizované v súlade so špecifckými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifcké  
ustanovenia  zákona  č.  124/2006  Z.  z.,  v  znení  neskorších  predpisov  a zmien,  ďalej  je  nutné sa  riadiť 
nariadením  vlády  č.  392/2006  Z.  z.  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  pri  
používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. 
z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
Verejný obstarávateľ doporučuje záujemcov obhliadku pavilónu B materskej školy na ul. Vajanského č.6 . 
Z dôvodu  členitost a rôznorodost zákazky je potrebná miestna obhliadka realizácie predmetu zákazky,  
aby si  záujemcovia  sami overili  potrebný rozsah činnost a získali  potrebné informácie nevyhnutné na  
prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifkovaná a zohľadňovala celý objem potrebných 
činnost na  realizáciu  predmetu  zákazky.  Výdavky  spojené  s  obhliadkou  idú  na  ťarchu  záujemcu.  
Záujemcom pri obhliadke budov sa doporučuje skontrolovať a premerať rozmery okien a dverí.
Obhliadku je možné uskutočniť po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. 
tejto výzvy.
Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácií prác  
nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné teto práce zahrnúť do ponuky po  
obhliadke miesta stavby .
II.4. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác: najneskôr do 30.09.2018

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE
Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.7.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena : EUR

II.9.  Spôsob určenia ceny : 
- Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky 
č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
- Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke.
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky  vrátane  dopravných  nákladov  a spotrebného  materiálu  nevyhnutného  pre  plnenie  predmetu 
zákazky.
- Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal  do  ceny  predmetu  zákazky.  Pri  tvorbe  ceny  musí  uchádzač  zohľadniť  primeranosť  jej 
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 19.07.2018             Čas :   najneskôr do 11:00 hod.
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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 „ Okná“. 
Súčasťou ponuky musí byť Cenová ponuka (Príloha č. 1), nacenený výkaz výmer (Príloha č.3) 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 te, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté. 
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené 
III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  

83 750,00 
do 31.08.2018

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 : 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 
1. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov s uvedením 
cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. 
2.  Uchádzač  predloží  minimálne jeden  referenčný  list  uskutočnených  stavebných prác  v  min.  sume 70 
000,00 EUR bez DPH potvrdený objednávateľom (nie faktúru ani zmluvu). 
Odôvodnenie primeranost: Podmienka účast je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si  
skutočnost, či uchádzač má dostatočné skúsenost na uskutočnenie predmetnej zákazky. 
IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač vyhlasuje, že:
- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve ,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné   
    konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na  
    poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo
    nehnuteľnosť a pod.) 
- nebol naňho uložený  zákaz  uchádzať  sa  o  verejné zákazky, a že  neporušil zákaz nelegálneho 
    zamestnávania.     /Príloha č. 2/ 

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Cena: 80%
Lehota uskutočnenia prác v kalendárnych dňoch: 20%

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v  
prípade neplatteľa DPH za celý predmet zákazky a lehota uskutočnenia prác, ktorá sa vynásobí úmerou. Ak 
sa  do  vyhodnocovania  dostane  iba  jedna  ponuka,  poradie  sa  nestanovuje.  Ako  platná  ponuka  bude 
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitost uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk  
sa uskutoční na základe doručených ponúk.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 
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VI.1.  Zmluva 
Po  vyhodnotení  predložených  ponúk  na  základe  kritéria  vyhodnotenia  bude  uchádzačom  odoslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  Výsledkom verejného obstarávania bude  uzavrete 
zmluvy.  Verejný  obstarávateľ  vyzve  úspešného  uchádzača  na uzavrete  zmluvy.  Zmluva  musí  byť 
uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Financovanie predmetu zákazky bude z vlastných fnančných prostriedkov verejného obstarávateľa, pričom 
preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. 
Úhrada  bude  realizovaná  bezhotovostným  prevodom  v zmysle  platných  predpisov  podľa  dohody 
s úspešným uchádzačom, po riadnom zhotovení a odovzdaní diela. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa 
doručenia verejnému obstarávateľovi. 
VI.3. Ostatné požiadavky 
3.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. 
č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné fnancie.
Uchádzač  v prípade  svojej  úspešnost musí  súhlasiť   so  zverejnením  uzavretej  zmluvy   a  relevantných 
informácii podľa § 117 ZVO.  
Tento  súhlas  úspešný  uchádzač  ako  poskytovateľ  musí  udeliť  v zmluve  bez  akýchkoľvek  výhrad  a  bez 
časového obmedzenia.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1. Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne 
t.j.  e-mailom.  Verejný   obstarávateľ  určil   na   komunikáciu   e-mailovú    adresu 
verejneobstaravanie@roznava.sk  
   Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom 
a záujemcami/uchádzačmi (žiadost  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk a iné).  

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.     
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: miroslav.nalepa@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka
/návratka/

Číslo zákazky : 36/2018/Ka

Názov zákazky : Stavebné práce na budove  MŠ 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno :

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie: IBAN:

IČO : DIČ : IČ DPH:

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. :

E-mail :

II. Cenová ponuka

Popis Cena celkom 
bez DPH v €

Výška DPH v 
€

Cena celkom 
s DPH v €

Cena za predmet zákazky spolu

Počet kalendárnych dní na realizáciu prác na kompletné dokončenie predmetu zákazky:    ............................

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorni.
- Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

V ………………………. dňa .........................      

     ............................…………………………...……………     
                                                                                                    štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:
  

- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol   vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii,  ani nebolo prot  nemu zastavené  

konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na  

poplatkoch  za  TKO,  na zaplatení  kúpnej  ceny,  na  nájomnom  za byt,  nebytový  priestor  alebo 
nehnuteľnosť a pod.) 

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania

  

V ………………………. dňa .........................

     

..........................................……....……………………...……………  
                                                                                           Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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