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Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Rožňava

IČO: 00328758

Poštová adresa: Šafárikova 29

PSČ: 04812

Mesto/obec: Rožňava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Rožňava

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rybnikár, Mária Kardošová

Mobil: +421 918510955

Telefón: +421 587773266

Fax: +421 587881291

E-mail: precizia@precizia.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Výmena okien - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava.

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

a) Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:



Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava.

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK042.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Demontáž stávajúcich okenných výplní a komponentov, ich odvoz a
ekologickú likvidáciu, vrátane vzniknutého stavebného odpadu.
Dodávka a montáž (spĺňajúca normy EU a STN) plastových okien,
parapetov, dotesnenie okien ku stavebným konštrukciám, nastavenie
uzatváracích mechanizmov. Stavebné vysprávky (stierky)
montážnych otvorov a vymaľovanie vysprávok.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45421132-8. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 45421145-2, 45262520-2, 45442100-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 80 596,00 0 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona. Splnenie
podmienok účasti preukáže uchádzač dokladmi podľa § 26 ods. 2, v
prípade potreby s použitím ods. 3 a ods. 4, alebo predložením
platného potvrdenia úradu podľa § 128 ods. 1 - originály alebo
overené kópie.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže finančné a
ekonomické postavenie: Predložením vyjadrenia banky alebo
pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje



finančné záväzky. Vyjadrenie musí obsahovať potvrdenie banky, že
uchádzač nebol v období predchádzajúcich troch rokov v
nepovolenom debete; ak splácal úver, tak dodržiaval splátkový
kalendár a jeho účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
Uchádzač preloží vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský
účet a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá podnikateľský
účet. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Touto podmienkou chce
verejný obstarávateľ zabezpečiť, aby uchádzač preukázal schopnosť
plniť si finančné záväzky vo vzťahu k svojim dodávateľom a aby bol
schopný v požadovanej lehote plniť predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ považuje túto požiadavku za primeranú vo vzťahu k
predmetu zákazky.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie technickej
alebo odbornej spôsobilosti: 1. Zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnených
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ. Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. 2. Údajmi o vzdelaní a
odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Odôvodnenie primeranosti podmienok: Týmito podmienkami chce
verejný obstarávateľ zabezpečiť, že uchádzač má skúsenosti s
realizáciou predmetu zákazky a plnenie zmluvy bude zabezpečené
spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom termíne, rozsahu a
kvalite. Verejný obstarávateľ považuje tieto požiadavky za primerané
vo vzťahu k predmetu zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 1.
Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne tri úspešne
zrealizované stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky (napr. rekonštrukcia škôl, internátov, bytových
domov, hotelov, administratívnych budov ), s rozpočtovým nákladom
vo výške min. 95 000,00 EUR bez DPH. 2. Verejný obstarávateľ
vyžaduje, aby aspoň jedna osoba zodpovedná za riadenie
stavebných prác (stavbyvedúci) mala prax minimálne 5 rokov.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk



IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
7/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 14. 2. 2012. Čas: 12.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 23. 2. 2012. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 23. 2. 2012. Čas: 11.00 h. 

Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 23. 2. 2012 o 11:00 hodine
v zasadačke Mestského úradu v Rožňave.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na konečné
vyhodnotenie ponúk sa použije elektronická aukcia, preto sa
nepoužije § 41 zákona otváranie ponúk bude bez prítomnosti
uchádzačov.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
Nové okná, ktoré budú použité na výmenu, musia byť vyrobené
výrobcom, ktorý má zavedený systém riadenia kvalita a vlastní platný
certifikát ISO 9001:2008. Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát
výrobcu okien - originál alebo jeho overenú kópiu. Komunikácia medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude
zabezpečovaná písomne, prednostne e-mailom alebo klasickou
poštou. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu:
precizia@precizia.sk Cez uvedenú adresu môžu záujemcovia podať
žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov; na základe žiadosti im
budú doručené súťažné podklady v elektronickej forme na e-mailovú
adresu z ktorej boli vyžiadané. Podrobnejšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
2. 2. 2012




