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Druh zákazky: Služby.

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, Šafárikova 29, 048 01
Rožňava

Kontaktná osoba: Mária Kardošová

Mobil: +421 918792949

Telefón: +421 587773256

Fax: +421 587881291

E-mail: mária.kardosova@roznava.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 
Iný verejný obstarávateľ

samospráva

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

samospráva

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a
realizáciu stavby na rekonštrukciu objektov ZŠ Zlatá.

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,



dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK042.

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

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej
dokumentácie v stupni projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby na rekonštrukciu ZŠ Zlatá v Rožňave.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71242000-6. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 12 000,000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 5

Začatie: 

Ukončenie: 

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 preukáže splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f )
zákona č. 25/2006 Z.z. Splnenie podmienky účasti preukáže v ponuke
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm.e) alebo predložením potvrdenia
úradu podľa § 128 ods. 1 zákona .

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie



splnenia podmienok účasti: 1.) podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona
zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru
(pričom za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považuje
vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytových
budov, školských zariadení alebo ostatných bytových budov), za
predchádzajúce 3 roky (2009,2010,2011) s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
oprávnená osoba odberateľa, alebo ak to nie je z objektívnych
dôvodov možné, verejný obstarávateľ môže uznať aj Vyhlásenie
uchádzača o ich dodaní ( v tom prípade uviesť objektívne dôvody
nepredloženia potvrdení odberateľa); 2.) podľa § 28 ods. 1 písm. g )
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne zodpovedných za poskytnutie služby; 3.)
doklad o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť- projektovanie
pozemných stavieb podľa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v
členských krajinách ES. Doklad predloží uchádzač vo fotokópii s
originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej
osoby, 4.) čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak bude jeho
ponuka prijatá, pred podpisom zmluvy predloží doklad o odbornej
spôsobilosti na všetky činnosti, ktoré zahŕňa predmet zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
bodu 1.) Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období poskytol
minimálne 2 takéto služby (projekty) v minimálnej hodnote 15 000 eur
vrátane DPH za každý projekt alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej
mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej banke
Slovenska k 31.12.2011, z čoho minimálne 1 musí byť projekt na
školské zariadenie.

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 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
28/2012/Ka



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

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

Dátum: 4. 6. 2012. Čas: 13.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 14. 6. 2012. Čas: 13.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 14. 6. 2012. Čas: 15.30 h. 

Miesto: Zasadačka na III.poschodí MsÚ Rožňava.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Zástupcovia
uchádzačov , ktorí predložili ponuku v lehote stanovenej na
predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť
uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

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

VI.2. Ďalšie informácie 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
/uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne, prednostne e-mailom.
Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu:
maria.kardosova@roznava.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. Cez adresu z
ktorej boli súťažné podklady vyžiadané, bude prebiehať aj ďalšia
komunikácia medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi týkajúca sa tejto súťaže (žiadosti o
vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov, ...), teda všetka
korešpondencia. Verejný obstarávateľ aj záujemca/uchádzač odošle
na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie o doručení každej e-
mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom emailu
o doručení bude považované za preukázanie doručenia. Komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať v
slovenskom jazyku.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť
súťaž, ak všetky ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
25. 5. 2012


