
V ý z v a  
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky 

 
„Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ulici č. 14 až 20 v Rožňave“. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo: Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
Štatutárny zástupca: MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta 
IČO: 00328758  
Telefón: 058/7773244 
Fax: 058/7773201 
Kontaktná osoba: Erich Kamenský 
e‐mail: erich.kamensky@roznava.sk 
 
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
Slovník spoločného obstarávania: 
45233225-2 – stavebné práce na stavbe jednopruhových vozoviek 
 
3. Stručný opis zákazky: 
Projekt predmetnej stavby rieši rozšírenie miestnej komunikácie na Okružnej 
ulici, v úseku od domu č. 20 po dom č. 14. Rozšírenie sa urobí po pravej strane 
jestvujúcej vozovky. Dĺžka rozšírenia vrátane nábehov je 101,50 m Zhotoviteľ 
zabezpečí na vlastné náklady presné priestorové vytýčenie podzemných vedení 
a taktiež projekt dočasného dopravného značenia, ktorý prejedná s príslušným 
Dopravným inšpektorátom . Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
 

4. Možnosť rozdelenia  ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží  ponuku na celý predmet zákazky. 
 
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Do 30.06.2012. 
 
7. Podmienky získania súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým 
boli súťažné podklady zaslané spolu s výzvou):  
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese ako v bode 1. po 
telefonickom dohovore a v pracovnom čase od 8.00 do 14.00 hod.. 
Lehota: od uverejnenia  vo Vestníku do 02.11.2011 do 11.30 hod.  
Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 
 
8. Úhrada za súťažné podklady: Nie 
 
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
a) dňa 16.11.2011 do 11.30 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej    
     istej adrese, 
c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, 



d)  ponuka musí obsahovať návrh kúpnej zmluvy 
 
10. Podmienky otvárania ponúk: 
16.11.2011 o 16.30 hod. na Mestskom úrade v Rožňave. 
 
11. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z  vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 25 804 EUR 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: 
doklad o oprávnení uskutočňovať práce, podľa opisu predmetu zákazky, výpis z 
obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra. Tento doklad môže 
uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaným podľa 
ust. § 133 zák. č. 25/2006 Z. z. 
Doklady alebo dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť predložené ako 
originály, alebo úradne overené kópie týchto dokladov nie staršie ako tri mesiace 
ku dňu predloženia cenovej ponuky. 
 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena. 
 
14. Uplynutie lehoty viazanosti:  31. 03. 2012. 
 
15. Ďalšie informácie: 
15.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného 
obstarávateľa. 
15.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk a zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, že sa zmenia 
okolnosti za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. 
15.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o návrhu zmluvy 
s úspešným uchádzačom. 
15.4. Cena za zhotovenie diela bude zhotoviteľovi zaplatená do 31.12.2012 
 
 
 
V Rožňave dňa 13.10.2011 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                         MUDr.Vladislav Laciak 
                                                                               primátor mesta 


