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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 :  51/2017/Ka 

Názov zákazky : Oprava siete VO nedotknutou rekonštrukciou 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 45315100-9  elektroinštalačné práce 

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

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Ladislav Šalamon 

Tel.: 058/7773233; mob.: 0917877294 
e-mail.: ladislav.salamon@roznava.sk 

 
II.  Opis  

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

Katastrálne územie mesta  Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1. Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy a odstránenie podzemnej káblovej poruchy na sústave  
siete verejného osvetlenia nedotknutých rekonštrukciou , ktorá pozostáva:  

- z presného zamerania a odstránenia  podzemnej káblovej  poruchy na sústave VO na spevnených aj 
zelených  plochách v nasledovných lokalitách a v počtoch : 

- Vargové pole               -   17 ks 
- Sídlisko Juh                  -    14 ks 
- Kyjevská ulica              -      4 ks 

- z vybudovania nových svetelných bodov, vrátane demontáže pôvodných a ich likvidácie, uskutočnenie 
všetkých stavebných  a montážnych prác,  týkajúce sa predmetu zákazky. Zapojenie nových svetelných 
bodov do sústavy VO mesta. Kompletná dodávka  potrebného materiálu a technológie, s výnimkou 
osvetľovacích telies, ktoré sa použijú z pôvodných stožiarov:  

- Páterová ulica 7 m      -   14 ks 
- Južná ulica 7 m            -   10 ks 
- Šafáriková ulica 6 m   -   10 ks 
- Letná ulica 8 m            -     3 ks 
- Chalupkova ulica 6 m -     6 ks 

2.2 Oprava svetelných bodov v sústave VO mesta, mechanické spevnenie oceľového stožiaru, oprava 
dvierok, pätíc, oprava  uzemnenia, poistkových svorníc, oprava  káblových spojov. Spolu 31 ks svetelných 
bodov. 
2.3  Presné zameranie a kompletná výmena poškodených podzemných káblových rozvodov – ucelených 
úsekov v zelených ( 1 250 m) a spevnených (200 m ) plochách v častiach Sídlisko Stred a Póšová záhrada. 
Vyhotovenie revíznych správ. Podrobnejší rozpis vo výkaze výmer. 
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Iné podmienky: 
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, musia byť 
realizované v súlade so špecifickými 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 špecifické 
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 umožňuje miestnu obhliadku realizácie predmetu zákazky, aby  záujemcovia si sami 
overili potrebný rozsah činnosti a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky 
tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na realizáciu predmetu 
zákazky.  Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch  v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. po telefonickom 
dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy. 

II.4. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác:  VIII -XI /2017 
 

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 jazyk 

II.8.  Mena : EUR 

 

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 : do 08.08.2017 
Čas :       do 09:00 hod. 
Otváranie ponúk:  
Dátum: 09.08.2017 
Čas:  09:00 hod.  

III.3.  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 „ Oprava siete VO“. 
Súčasťou ponuky musí byť Cenová ponuka (Príloha č. 1), písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané 
štatutárnym orgánom (Príloha č.2) nacenený výkaz výmer opečiatkovaný a podpísaný štatutárom 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.4.  Stavebné práce bežne dostupné na trhu : nie 
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III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 31.12.2017 

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  69 150,000                    

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :  
Podľa § 32 ods. 1, písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu . Tento doklad je možné predložiť ako kópiu. Tiež je možné predložiť kópiu Výpisu zo zoznamu 
hospodárskych subjektov vedených ÚVO, resp. v ponuke uviesť registračné číslo .  

 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : Podľa § 34 ods. 1, písm. b) 
1. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, 

2. Minimálne jeden referenčný list uskutočnených stavebných prác v min. sume  20 000,00 EUR bez DPH 
potvrdený objednávateľom (nie faktúru ani zmluvu). 

Osobitné požiadavky: 

§ 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxe alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na 
plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie 
ponúk, 
- osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení 
elektrickom  podľa  vyhl. č. 508/2009 Z. z., tento doklad možno predložiť ako kópiu osvedčenia  

Odôvodnenie primeranosti:  Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si 
skutočnosti, či uchádzač má  dostatočné skúseností pri realizovaní dodávok prác rovnakého alebo 
podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky.  
 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
4.1 Uchádzač predloží: 

- že súhlasí s podmienkam 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 proti  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.    

- že   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.) Príloha č. 2 

4.2 Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti  spôsobom SPLNIL A – NESPLNIL N   
(vysvetlivky - A splnil; - N nesplnil ).  
Ak bude uchádzač hodnotený aspoň raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 
Uchádzač bude zo súťaže  vylúčený. 

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 
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V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom 
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. V prípade predloženia jednej ponuky, poradie sa 
nestanovuje.  

Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou  cenou vrátane DPH. 
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok 
stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke. Ceny v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve 
desatinné miesta. 

 

VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva o dielo 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky  bude  financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, 
podľa dohody s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy o dielo. 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 cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa 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   verejneobstaravanie@roznava.sk   
Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  
a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  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.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 

/Návratka/ 

Číslo zákazky :  51/2017/Ka 

Názov zákazky : Oprava siete VO nedotknutou rekonštrukciou  

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO: 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :  

E-mail : Tel.: 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 
 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie tovaru, 

uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

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

 

 

 

............................…………………………...……………      

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 

 

 
Popis  

Cena v Eur 
 bez DPH 

DPH 
Cena  v Eur 

 s DPH 

Cena celkom    

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia 

 

 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

 

 

 

 

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) ......................................................................................................... 

vyhlasuje, že: 

 

- že súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk, 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  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.    

-  že   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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

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

 

      

 

............................…………………………...……………      

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 


