
Výzva na predloženie cenovej ponuky 19/2012/Ka 
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov) na 
uskutočnenie  prác  s názvom 

„Oprava plochej strechy MŠ Krátka Rožňava  “ 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie:  Mesto Rožňava 
Sídlo organizácie:    Šafárikova ul. č.29,  048 01 Rožňava 
IČO:  00328758 

Kontaktná osoba: 
Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardošová 
Telefón: 058/7773256 
e-mail maria.kardosova@roznava.sk 

Vo veciach technických: Ing. Ladislav Farkaš 
Telefón:058/7773245 
 
2.  Typ  zmluvy:  
Zmluva  o dielo   

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
Materská škola Ul. Krátka č. 28, Rožňava 

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Súčasný stav  bitumenovej strešnej krytiny na materskej škole je havarijný. Pri terajších búrkach a 
prudkých dažďoch  voda steká po stene na podlahu, kde sa znehodnocuje podlahová krytina. Opravu  je 
potrebné  urobiť z mäkkej krytiny na celej ploche strechy. Na streche je potrebné vymeniť  plech na atike 
a čiastočne opraviť a doplniť strešné žľaby a zvody. 

  
Slovník spoločného obstarávania: CPV 45261910-6  – Oprava striech 
                                                            
5.   Variantné riešenie:  nie 

6.   Lehota na  uskutočnenie predmetu zákazky:  do 14 dní od podpísania zmluvy 

7.   Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
a) do  16.05.2012 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,  alebo  osobne na tej istej 
adrese. Obálku označte : „  PT – oprava strechy“.  Neotvárať!  
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 
8.   Podmienky financovania:  
Na predmet zákazky sa neposkytne finančný preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 90 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.  
Predpokladaná hodnote zákazky : 15 800, 0000 EUR bez DPH 
 
9.  Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 

− Cena celkom s DPH 
 
10. Termín  obhliadky :  
Uchádzač sa môže zúčastniť obhliadky miesta dňa 10.05.2012 po telefonickom dohovore s povereným 
zamestnancom verejného obstarávateľa. 
10.05.2012 o 10.00 hod. (pred MsÚ) 

Výdavky záujemcu spojené s  obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta 
uskutočnenia zákazky zodpovie Ing. Ladislav Farkaš na tel. č: 0918792938. 
 



11. Otváranie cenových ponúk: 
16.05.2012  15.30 hod.  v zasadačke na III. poschodí  MsÚ v Rožňave bez účasti uchádzačov. 
 
12.  Podmienky účasti uchádzačov: 
a) Kópia dokladu  o   oprávnení   uskutočňovať stavebné práce,   podľa  opisu   predmetu  zákazky - výpis 
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.) 
 
13. Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
 Podklady k verejnému obstarávaniu k predmetnej zákazke  si záujemca  môže vyžiadať písomne poštou,  
elektronicky  alebo vyzdvihnúť osobne na adrese ako v bode 1 na Mestskom úrade v Rožňave u kontaktnej 
osoby (058/7773256),  po vopred telefonicky dohodnutom termíne:  
v pracovných dňoch od  27.04. 2012  do  04.05. 2012 
 v pracovnom čase od 8:00 – 13:00 hod. 

14.  Obsah cenovej  ponuky: 
• Identifikácia uchádzača 
• doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 
• návrh na plnenie kritéria 
• vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
• vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov uvedených v cenovej ponuke 
• kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail 
 
15 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  

         Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
  sadzba  DPH a výška  DPH, 
  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 
 
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  30. 07. 2012 
 
17.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   
Ponuky uchádzačov musia  spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.  
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu z predložených súťažných cenových ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo 
presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa . 
 
V Rožňave 26.04.2012 

 

 

 

 

                 Mária Kardošová             
           samostatný odborný referent 

 


