
Výzva na predloženie ponuky 

 pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

iba „zákon)  

Číslo zákazky :  20/2017/Ka 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba  
 

Názov zákazky : Obnova MsÚ v Rožňave,  zvýšenie energetickej  
efektívnosti verejnej  budovy“ Externý projektový 
manažment 

 
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.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk   

  

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestský úrad Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1  Predmetom zákazky je zabezpečenie - Externého projektového manažmentu pre stavbu Obnova MsÚ v 
Rožňave,  zvýšenie energetickej  efektívnosti verejnej  budovy“ 
Projektové riadenie zahŕňa:  
a) projektový manažment vo všetkých fázach projektového cyklu (plánovanie, implementácia, monitoring, 
vyhodnotenie a následné aktivity  
b) komunikácia s dodávateľmi projektu týkajúca sa procesu realizácie projektu,  
c) spolupráca s internými zamestnancami prijímateľa NFP zabezpečujúcimi odborné aspekty manažovania 
jednotlivých aktivít,  
d) konzultácie týkajúce sa súladu realizácie projektu so Zmluvou o poskytnutí NFP a pravidlami Operačného 
programu (najmä oprávnenosti výdavkov),  
e)  Vypracovanie monitorovacích správ v rozsahu: 

        -  hlásenie o začiatku projektu,  

        - 3 x priebežné monitorovacie správy (v priebehu 18   mesiacov),  

        - 1 x záverečná monitorovacia správa,  

        - 7 x žiadosti o platbu ( minimálne), 

        - 1 x záverečná žiadosť o platbu 

        - následné monitorovacie správy 
f) zapracovanie a realizácia zmien projektu počas jeho implementácie na základe požiadaviek objednávateľa v 
súlade s podmienkami Zmluvy o NFP a výzvy  
g) komunikácia s poskytovateľom NFP  
h) spolupráca a príprava aktivít povinnej publicity projektu  
i) dohľad a kontrola napĺňania výsledkových a dopadových indikátorov a cieľov projektu stanovených v žiadosti 
o NFP 

II.3. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  :  v priebehu 18  mesiacov  

II4. Zdroj finančných prostriedkov: Zákazka bude financovaná z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, financovaného z EFRR  a štátneho 
rozpočtu.    Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
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III.  Administratívne informácie 

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum :  do 20.04.2017 
Čas :        do 08:00 hod.,   

III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky  na uskutočnenie 
stavebných prác v EUR  bez  DPH:  

1 114 942,52       
                

III.3   Spôsob určenia ceny : 
3.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke.  
3.2 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby vrátane 
dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.  
3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky.  
3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a 
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

 

IV. Doplňujúce informácie 

IV.1 Ďalšie informácie : 

4.1 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    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. ).  
4.2 Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 
obstarávateľovi záväzok  s Vami uzavrieť zmluvu.  
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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 :  20/2017/Ka 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby 

Názov zákazky : Obnova MsÚ v Rožňave,  zvýšenie energetickej  
efektívnosti verejnej  budovy“ Externý projektový 
manažment 

 

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  
 

 
 
 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). 

 
  

 

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

 

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

              štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 

 
Popis  

Cena celkom 
bez DPH   DPH 

Cena celkom 
 s DPH 

1. Externý projektový  manažment    
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