
 

V   Ý   Z   V  A 

zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov  na dodanie prác s názvom  

„Oprava priestorov v bývalej knižnice. “  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo: Šafárikova ul. č. 29  
IČO:  328 758 
Telefón: 058/7773256 
Fax: 058/7881281 
Stránkové hodiny: 08.00  - 15.00  
Kontaktná osoba: Mária Kardošová 
e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

     Zmluva  o dielo  podľa  § 269 Obchodného zákonníka 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Bývalá knižnica vo dvore Radnice, Akademika 
Hronca 9, 

4.  Predmet zákazky:  
     Oprava  priestorov  bývalej  knižnice  a to  v  rozsahu:  Oprava  omietok,  podláh,  soc.   
     miestnosti dodanie a montáž svietidiel žiarivkových stropných, lamelové žalúzie, oprava    
     dvier, vymaľovanie priestorov.   
     Predpokladaná hodnota zákazky 8.239,00 Eur vrátane DPH. 

5.  Slovník spoločného obstarávania: 45432210-9; 45332400-7; 45432114-1; 

Súvisiace služby: 45442100-8; 

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 

6.  Variantné riešenie:  nie 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:   do 31. január 2011 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

      a) dňa 16. 12. 2010 do 12.00 h. 
      b) doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej  v  bode 1. tejto  výzvy, v prípade osobného    
          doručenia uchádzači odovzdajú  ponuku do podateľne  Mestského úradu v Rožňave.   
          V  prípade,  že   uchádzač  predloží   ponuku   prostredníctvom   poštovej   zásielky,   
          rozhodujúci  je  termín  doručenia  ponuky  verejnému  obstarávateľovi.  
      c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený, 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 
� adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 
� adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať ! značenie – heslo súťaže  

„stavebné úpravy“ 
� ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
� cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať  

           len od úspešného uchádzača. 



 
9.  Podmienky otvárania ponúk: 
      17.12.2010  o  09.30 hod.  v  zasadacej  miestnosti  na  III. poschodí Mestského  úradu    
      v Rožňave.  

10.Poskytovanie súťažných podkladov: 
     Súťažné podklady si záujemca  môže vyžiadať písomne poštou alebo vyzdvihnúť osobne      
     na adrese ako v bode 1 na Mestskom úrade v Rožňave u kontaktnej osoby (058/7773256),    
     po vopred telefonicky dohodnutom termíne: 
     (netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou) 
     v pracovných dňoch od  06.12. 2010 do 09.12. 2010 
     v pracovnom čase od 8:00 – 13:00 hod. 

 
11.Podmienky financovania:  
     Predmet zákazky  bude  financovaní  z dotácie ÚV SR  na  podporu  programov,  iniciatív   
     v  oblasti  národnej  stratégie  boja  proti  drogám  a  drogovým  závislostiam. Na predmet   
     zákazky sa neposkytne žiaden  preddavok. Predmet zákazky  sa  bude financovať  formou   
     bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 90 kalendárnych dní odo dňa   
     jej doručenia. 
 
12.Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− cena s DPH 

13.Obsah ponuky: 
� doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 14 
� návrh na plnenie kritéria 
� kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail. 

        

14. Podmienky účasti uchádzačov:  
      Osobné postavenie:  
      Doklad  o   oprávnení   uskutočňovať stavebné práce,  originál alebo osvedčené fotokópie   
      výpisu z  obchodného  registra,  resp. výpisu  zo    živnostenského registra. Tento  doklad     
      môže    uchádzač   nahradiť   potvrdením   Úradu   pre   verejné   obstarávanie   vydaného  
      podľa   ust.  § 133   zák.  NR  SR  č. 25/2006  Z.z. ( potvrdenie   o  zapísaní  do  zoznamu     
      podnikateľov.)    
 

 
 

 

V Rožňave 02.12.2010 

 

     MUDr. Vladislav Laciak             
                primátor mesta 

 
 
 
 
 
 


