
Mesto Rožňava                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
                                                                                                                                      a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácia k výzve

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) na: 

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 - oprava 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.

1
Výzva na predkladanie ponúk



Mesto Rožňava                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
                                                                                                                                      a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

III.1.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:          8 900,00                  
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