
V Ý Z V A č. 22/2012-Fa 
na predloženie cenovej ponuky 
(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 uskutočnenie prác s názvom: 
 

Vykonávanie funkcie technického (stavebného) dozoru na stavbe „Rozšírenie jazdného 
pruhu na Okružnej ulici č. 14 – 20 v Rožňave “ 

 
   
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
    Názov:       Mesto Rožňava 
    Sídlo:         Šafárikova ulica č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:           328 758 
    Kontaktná osoba: 
    Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Ladislav Farkaš 
    Telefón: 058/7773245 
    e-mail ladislav.farkas@roznava.sk 
 
    Vo veciach technických: Ing. Ladislav Farkaš 
     
2.  Typ zmluvy:     
     Komisionárska zmluva 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: prístupová cesta k bytovým domom na Okružnej   
     ulici č. 14 – 20 v Rožňave 
  
4.  Požiadavky na vykonanie technického (stavebného) dozoru: 
- oprávnenie vykonávať stavebný dozor na dopravné stavby, ktorými sú pozemné 

komunikácie a cesty. 
- dohliadať na vytýčenie stavby, vrátane vytýčenie inžinierskych sietí, 
- povinnosť riadiť sa overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní, 
- povinnosť riadiť sa platnou legislatívou ako je napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku a príslušnými vyhláškami a STN, 
- povinnosť oboznámiť sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, 

a to najmä stavebné povolenie, overená projektová dokumentácia a Zmluva o dielo medzi 
zhotoviteľom a investorom, 

- povinnosť dohliadať na odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, 
-     bezodkladne informovať investora o všetkých závažných okolnostiach, týkajúcich sa  
      predmetnej stavby, 
- sledovanie vedenia stavebného denníka , 
- príprava a odovzdanie podkladov investorovi pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
- potvrdzovanie správnosti a úplnosti faktúr vypracovaných zhotoviteľom za uskutočnené  
 stavebné práce, 
- kontrola kvality vykonaných stavebných prác, 
- dohliadanie na bezpečnosť a ochranu zdrvia pri práci, 
- zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, 
- zodpovednosť za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 
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5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 Predmetom výkonu technického (stavebného) dozoru rozšírenie jazdného pruhu na 
Okružnej ulici č. 14-20 v Rožňave. Jestvujúca živičná vozovka má šírku 350 cm. Vozovka je 
obojsmerná a je z obidvoch strán ohraničená obrubníkmi. Rozšírenie sa vykoná na začiatku 
úpravy nábehom dĺžky 4,0 m a rovnako sa ukončí na konci úpravy. Dĺžka rozšírenia pruhu 
vrátane nábehov bude 101,50 m. Pozdĺžny sklon rozšírenej komunikácie sa nemení oproti 
jestvujúcemu stavu. Pruh, o ktorý sa jestvujúca vozovka rozšíri má šírku 430 cm, t. j. celková 
dĺžka novej komunikácie bude 780 cm. 
 
6.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý 

predmet zákazky.           
 
7.  Variantné riešenie: nie 
 
8. Predpokladaná lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
      do 31. 08. 2012 
 
9.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 31. 05. 2012 do 15.00 hod. 
b) doručenie poštou na adresu :  

Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,    
          v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského   
          úradu v Rožňave, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. 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“ ! 
• označenie – heslo súťaže: stavebný dozor „Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej 

ulici“ 
    e)   ponuky sa predkladajú v  slovenskom jazyku a v mene euro. Cenová ponuka    
          neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného    
          uchádzača. 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov:  

Doklad o oprávnení vykonávať funkciu stavebného dozoru (osvedčenie vydané SKSI) na 
dopravné stavby ako sú pozemné komunikácie a cesty.  

 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH 
 
14. Možnosť vyžiadanie podkladov predmetu zákazky: 
      Možnosť vyžiadania podkladov u kontaktnej osoby, ktorou je Ing. Ladislav Farkaš,   
      písomne na adresu: Mestský úrad Rožňava, Ing. Ladislav Farkaš, Šafárikova č. 29, 048 01  
      Rožňava, alebo e-mailom na adresu: ladislav.farkas@roznava.sk do 28. 5. 2012 do 11.30  
      hod. 
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15. Možnosť obhliadky na mieste stavby: 
      Obhliadku predmetu zákazky je možné vykonať priamo na mieste stavby. V prípade   
      potreby obhliadky miesta kontaktovať Ing. Ladislava Farkaša, tel. 0918 792 938 do             
      28. 5. 2012 do 11. 30 hod. 
 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
      Podmienky súťaže: Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade, že   
      navrhovaná cena bude vyššia, ako je stanovený limit pre zákazku s nízkou hodnotou   
      podľa zákona č. 25/25006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
      Dôvody na zrušenie súťaže: 
      Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných   
      dôvodov: 
- ak budú všetky navrhované ceny vyššie ako je finančný limit pre zákazku s nízkou  

                     hodnotou,  
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie (napr. 

nedostatok finančných prostriedkov a pod.) 
 
 
 Cenové ponuky žiadame doručiť do 31. 05. 2012 do 15. 00 hod. na adresu: Mestský úrad 
Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky 2 100 € bez DPH. Forma verejnej súťaže – prieskum trhu. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Farkaš  
                    samostatný odborný referent 
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