
V Ý Z V A č. 26/2012-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 „Výmena okien v Spojenej 

škole na Komenského ulici v Rožňave “ 
 
   
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
    Názov:       Mesto Rožňava 
    Sídlo:         Šafárikova ulica č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:           00328 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: Spojená škola na Komenského ulici č. 5 v Rožňave 
  
4.  Požiadavky na vykonanie technického (stavebného) dozoru: 
- oprávnenie vykonávať stavebný dozor na pozemné stavby,  
- dohliadať na zameranie stavebných otvorov, 
- 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, 

napr. 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 ako sú certifikáty preukázania zhody  
 použitých stavebných materiálov, 
- potvrdzovanie správnosti a úplnosti faktúr vypracovaných zhotoviteľom za uskutočnené  
 stavebné práce, 
- kontrola kvality vykonaných stavebných prác, 
- dohliadanie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
- zodpovednosť za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 
- dohliadanie na likvidáciu pôvodných okien v súlade so zákonom o odpadoch vrátane 

likvidácie iného stavebného odpadu 
 
 
 



5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 Predmetom výmeny okien na Spojenej škole na Komenského ulici v Rožňave je: 
-   demontáž pôvodných okenných výplní a ich komponentov, ich odvoz a ekologická  
 likvidácia, vrátane vzniknutého stavebného odpadu 
- dodávka a montáž plastových okien spĺňajúcich normy EU a STN, parapetov, dotesnenie  
 okien ku stavebným konštrukciám, nastavenie uzatváracích mechanizmov 
- stavebné vysprávky montážnych otvorov a vymaľovanie vysprávok. 
 
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 20. 08. 2012 
 
9.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 04. 06. 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 (pečiatka podateľne MsÚ)                                                   . 
    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 „Výmena okien na Spojenej škole na 

Komenského 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. 
 
10. Podmienky účasti uchádzačov:  

a) Kópia dokladu o oprávnení vykonávať stavebný dozor (osvedčenie vydané SKSI) na  
    pozemné stavby  
b) 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.) Originál, alebo úradne overená kópia sa bude vyžadovať len od   
    úspešného uchádzača. 

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH 
 
12. Možnosť vyžiadania 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 1. 6. 2012 do 11.30 



      hod. 
 
13. 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             
      01. 06. 2012 do 11. 30 hod.  
 
14. Obsah cenovej ponuky: 
      - identifikácia uchádzača (meno/názov, sídlo, IČO) 
      - cenová ponuka vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie 
      - 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, telefón, e-mail 
 
15. 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.) 
 
16. 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 . 

 
 Cenové ponuky žiadame doručiť do 04. 06. 2012 do 15. 00 hod. na adresu: Mestský úrad 
Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Predpokladaná hodnota zákazky 5 100 € bez 
DPH. Forma verejnej súťaže – prieskum trhu. 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Farkaš  
                    samostatný odborný referent 
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