
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 : 67/2017/Na
Názov zákazky : Vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služba
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 71242000-6  príprava projektov a návrhov
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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
Zlata Macková

Tel.: 058/7773256
e-mail.:  zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto poskytnuta služby Mestský úrad, Šafárikova 29,  048 01 Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre objekt bývalej materskej školy 
v Nadabulej,  v stupni  spracovania  pre  stavebné  povolenie  a realizáciu.  Projektovú  dokumentáciu 
požadujeme dodať v nasledovnom rozsahu:

2.1.1. PD - rekonštrukcia strechy budovy  
-      pôvodný stav
-      nový stav     
-      statcký posudok
-      elektroinštalácia - bleskozvod
-     rozpočet a výkaz-výmer
2.1.2. PD - zmena účelu využita budovy na voľnočasové centrum:
-      pôvodný stav
-      nový stav     
-      statcký posudok
-      protpožiarna ochrana budovy
-      ústredné vykurovanie
-      zdravotechnické inštalácie
-      vnútorný plynovod
-      elektroinštalácia
-      rozpočet a výkaz-výmer
2.2.  Súčasťou  vypracovania  projektovej  dokumentácie  bude  aj  inžinierska  činnosť  pre  zabezpečenia 
vyjadrení  dotknutých  orgánov  v konaní  na  stavbu  a občasný  autorský  dohľad  počas  realizácie  stavby 
(predpoklad realizácie r.2018-2019). Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s prácami na zákazke, ako 
sú zhotovenie, doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, práce jednotlivých profesistov a pod.
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Mesto Rožňava                                               Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
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2.3.  Dodanie diela: 6 x v tlačenej forme, 1 x digitálna forma (PDF formát)
Požadujeme vyhotovenie celej dokumentácie v realizačnom stupni spracovania a kvalite a rozsahu takom, 
aby podľa tejto dokumentácie bolo možné realizovať predmetné investčné dielo. 
II.3. Termín dodania  predmetu zákazky         do 05.03.2018

II.4. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú  sa  –  ak  súčasťou  ponuky  bude  aj 
variantné  riešenie,  nebude  takéto  riešenie 
zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.5.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.6.  Mena : EUR

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 21.11.2017
Čas :       do 10:00 hod.

III.2.  Predloženie ponuky:
2.1   Uchádzač  predloží  ponuku  elektronicky  na  adresu  uvedenú  v bode  I.  tejto  výzvy  v lehote  na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
III.3.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 05.03.2018

III.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 8 900,00                  

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 :     Neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky :
4.1 Uchádzač predloží:

- 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.  (Príloha č.2)   

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
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.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa 
nestanovuje.
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VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky  bude  fnancovaný    z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,   pričom preddavky 
nebudú poskytnuté.  Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov,  podľa dohody s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy.  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 fnančný 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   miroslav.nalepa@roznava.sk 
Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  
uchádzačmi ( oslovenie, žiadost  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  
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 uchádzača

/Návratka/

Číslo zákazky : 67/2017/Na
Názov zákazky : Vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba

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 
Popis Cena v € bez DPH DPH v € Cena  v € s DPH

Projektová dokumentácia 

Doba dodania PD od podpisu Zmluvy (v dňoch)

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

Cena  musí  zahŕňať  všetky  náklady  súvisiace  s  predmetom  zákazky  -  to  znamená  náklady  na vyhotovenie 
dokumentácie, konzultácie, dopravu a ostatné režijné náklady. 

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

...........................…………………………...……………     
                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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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 podmienkami 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 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 .........................

     

............................…………………………...……………     
                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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