
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 : 46/2018/Ka

Názov zákazky : Oprava chladiaceho zariadenia

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby

Hlavný kód CPV : 50730000-1

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 Tel.: 058/7773256; mob.: 0918792949
e-mail.: maria.kardosova@roznava.sk 

Kontaktné osoby vo veciach  technických : 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH ; Ladislav Dávid 

Tel.:  058/7324563; mobil.:  0905933949; 0911743133
e-mail :  tsmrv@mail.t-com.sk 

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác / 
stavenisko:

Všešportový areál Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky: 
Predmetom  zákazky  je  oprava  poškodených  oceľových  trubiek  chladenia  na  ľadovej  ploche  zimného 
štadióna v Rožňave. K poškodeniu oceľovej trubky chladenia došlo prostredníctvom bodovej korózie na 
povrchu oceľovej  trubky z  ttulu  veľmi zlej  kvality  vyše  30 ročného betónu,  kde cez  praskliny  betónu 
dochádza k styku oceľových trubiek so vzdušnou vlhkosťou čo má za priamy následok vzniku bodovej  
korózie. Z bezpečnostných dôvodov čpavok z chladiaceho zariadenia zo zariadenia bol odčerpaný.
Nakoľko existujúce armatúry v technologickom kanály sú nevyhovujúce, je nevyhnutné uskutočniť opravy 
na  chladiacom  zariadení  a  to  za  účelom  rešpektovania  bezpečnostno  –  prevádzkových  požiadaviek. 
Zároveň týmito opravami sa docieli možnosť ako bezpečnej prevádzky, tak aj možnosť bezpečnej obsluhy 
hlavne  v  technologickom  kanály  v  prípade  ďalšieho  úniku  čpavku  na  ľadovej  ploche.  Rozpis  prác 
a materiálu je uvedený vo výkaze výmer /Príloha č.3/
Druh zariadenia: Chladiace jednostupňové zariadenie s priamym chladením, patriace do skupiny A, 
písmena i, s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Chladiaca látka : R 717 – čpavok
Celková náplň čpavku : 6000 kg
Maximálny prevádzkový pretlak:  1,6 MPa
II.4. Termín poskytnuta služby: do X/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 

Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH a vrátane DPH. V prípade, že 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
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II.9.   Spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhovaná cena za celý predmet zákazky uvedený v prílohe č.  1 bude stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR 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. 
 Cena za predmet zákazky bude stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnost zmluvy 
a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom 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.
 V prípade,  ak  by  počas  tlakovej  skúšky  vznikli,  alebo  by  sa  ukázali  ďalšie  praskliny,  ich 
odstránenie sa bude riešiť rokovacím konaním.

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje  sa,  všetky  potrebné informácie  sú 
uvedené v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 26.07.2018
Čas :   najneskôr do 10:00 hod.
III.3. Otváranie ponúk:   26.07.2018   Otváranie obálok je neverejné. 
III.4.  Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží  ponuku v uzavretom obale,  poštou alebo osobne 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 „Oprava chladiaceho zariadenia“  
Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s uvedením ceny za zákazku, doklady a dokumenty 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. (Príloha č.2)  
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a     budú zo súťaže vylúčené!!  
III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  31.12.2018

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 29 800,00                    

PHZ zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky a  to : náklady na dodanie tovaru, uskutočnenia 
stavebných prác, poskytnute služby, dopravu a ostatné režijné náklady.      

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : Nepožaduje sa
 Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  práce  v  rozsahu,  ktorý  zodpovedá  predmetu  zákazky.  Verejný 
obstarávateľ  overí  splnenie  podmienok  účast náhľadom  obchodného  registra  alebo  registra  
hospodárskych subjektov ÚVO. 
IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Nepožaduje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
Uchádzač  predloží  zoznam  poskytnuta  služieb  rovnakého  alebo  porovnateľného  charakteru  za 
predchádzajúc tri roky s uvedením cien, miest a  lehôt. 
Odôvodnenie primeranost:  Podmienka účast je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si  
skutočnost, či uchádzač má  dostatočné skúseností na uskutočnenie predmetnej zákazky.
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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 : Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom 
v prípade  neplatteľa  DPH za  celý  predmet  zákazky.  Ponuka  s najnižšou  cenou  bude  vyhodnotená  ako 
úspešná. 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 

VI.1.  Zmluva o dielo 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude fnancovaný  rozpočtu    verejného    obstarávateľa, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo. Splatnosť faktúry, 
ktorá musí spĺňať náležitost daňového dokladu , je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  
Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostne.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1 Ďalšie informácie :
1.1  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  žiadnu  ponuku  a zrušiť  tento  postup  verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné.

1.2 1.2 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.  
1.3 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.
1.4 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.
1.5 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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