
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 : 65/2018/Ka
Názov zákazky : Obnova vojnových hrobov na  mestskom cintoríne v Rožňave
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 45214200-2 
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  : 
Zoltán Beke

 mob.: 0911258344
e-mail.: beke@pobox.sk 

II.  Opis

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

Mestský cintorín Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1. Predmetom zákazky je obnova  vojnových hrobov na  mestskom cintoríne v Rožňave. Opravu resp. 
obnovu poškodených hrobových miest je potrebné vykonať na  siedmich vojnových hroboch. Každý jeden 
hrob bude vyhotovený  na mieru.  Hroby nie  sú  na jednom mieste  a z toho dôvodu  ani  miery  nebudú 
rovnaké.  Každý jeden hrob bude vyhotovený  na mieru podľa  dispozičného miesta  hrobového miesta. 
Jedná sa o jednoosobné hroby – otvorené.
Práce pozostávajú:
- demontáž pôvodného hrobu
- výkop základ- zemné práce  
- betonáž zo železobetónového základu
- šalovanie a odliatie  sokla na mieste
- zhotovenie pomníka –z terazzo a sekaný nápis podľa objednávky
- podstavec, teleso pomníka, nápisná tabuľa
- montáž pomníkovej zostavy, doprava 
- konzervácia pre dlhodobú kvalitu  a trvanlivosť pomníkovej zostavy
- úprava hrobového miesta
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
3.1 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 kvalifkovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činnost na realizáciu  
predmetu zákazky.  Cenovú ponuku uchádzač vypracuje na základe priložených príloh a obhliadky miesta 
realizácie 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: najneskôr do XII /2018
II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE
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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.  Administratvne 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 :  26.09.2018   do    09:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
3.1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk  
        v termíne na predkladanie ponúk na priložených tlačivách. (Príloha č. 1; č.2) - podpísané štatutárom
III.4.  Stavebné práce bežne dostupné na trhu : nie
III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.12.2018
III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky za všetky hrobové miesta v EUR s DPH : 3 500,00                   

IV.  Podmienky účast  

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

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Nepožadujú sa.

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : Nepožadujú sa

IV.4 Technické a kvalitatvne požiadavky verejného obstarávateľa : Nepožadujú sa

IV.5.  Ostatné  požiadavky :
5.1 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.  (Príloha č. 2 tejto výzvy)

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena
V.2.  Spôsob hodnotenia : Celková cena za uskutočnenie stavebných prác.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva o dielo
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
2.1 Predmet zákazky  bude  fnancovaný   z rozpočtových prostriedkov Štátneho rozpočtu SR na rok 
2018  na  výkon  prác  na  vojnových  hroboch  a  z  rozpočtu    verejného   obstarávateľa.  Verejný 
obstarávateľ  môže poskytnúť úspešnému uchádzačovi   preddavok  na zakúpenie materiálu.  Úhrada 
faktúr  bude  realizovaná  bezhotovostným  prevodom  v zmysle  platných  predpisov,  podľa  dohody 
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s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy o dielo. 

VII. Doplňujúce informácie

VII. 1 Ďalšie informácie :
1.2 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. 

1.3 1.2 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.  
1.3 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti 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 úspešnosti 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.  
1.6   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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