
V Ý Z V A č. 36/2012-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: 
 
 

„Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste“ 
 
   
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, 0918792938 
    e-mail ladislav.farkas@roznava.sk 
 
    Vo veciach technických: Alena Šikúrová, tel. 058/7773 278 
     
2.  Typ zmluvy:     
     Zmluva o dielo 
 
3.  Miesto dodania predmetu zákazky: miestne komunikácie v meste Rožňava 
  
4.  Požiadavky na vykonanie stavebných prác: 
 Oprávnenie vykonávať práce uvedené v predmete zákazky (výpis zo živnostenského  
 registra, príp. obchodného registra, pri predkladaní ponúk postačuje fotokópia) 
 
5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
  Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy vodorovného dopravného značenia na  
    miestnych komunikáciách v meste Rožňava. Ide o biele dopravné značenie „V 6a -   
    priechod pre chodcov“ na uliciach mesta podľa prílohy č. 1. Obnova vodorovného   
    dopravného značenia (ďalej len „OVDZ“) bude rozdelená na etapy, t. j. v I. etape – v r.   
    2012 sa uskutoční OVDZ v lokalite č. 1 – školy, viď príloha. V II. etape – v r. 2013 sa  
    uskutoční OVDZ v ostatných lokalitách, podľa prílohy. OVDZ sa vykoná bielou farbou   
    v reflexnej úprave s posypom balotínou. Cenová ponuka sa ale predloží na všetky lokality. 
 
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 celého predmetu zákazky:  
      do 10/2013 z toho I. etapa: lokalita č. 1 – školy  v r. 2012 
 
9.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 07. 09. 2012 do 11.30 hod. 



- 2 - 
 
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: „Obnova vodorovného dopravného značenia“ 

    f)   ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 
 
10. Podmienky účasti uchádzačov:  

- doklad o oprávnení vykonávať práce uvedené podľa predmetu obstarávania - výpis 
z obchodného registra, resp. živnostenského registra, postačuje fotokópia. Tento doklad 
môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa 
ust. § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Originál alebo úradne 
osvedčená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača 

- certifikát na použitú farbu uvedenú v bode 5. výzvy 
 
11. Podmienky financovania: 
      Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. 
      Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote   
      splatnosti faktúry 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. V prípade nedostatku   
      finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 
 
12. Možnosť obhliadky na mieste stavby: 
      Obhliadku predmetu zákazky je možné vykonať priamo na mieste stavby. V prípade   
      potreby obhliadky miesta kontaktovať Alena Šikúrová, tel. 058/7773 278 do             
      06. 09. 2012 do 15.00 hod. 
 
13.  Obsah cenovej ponuky: 
       Cenová ponuka bude obsahovať: 
      - identifikáciu uchádzača (meno/názov, sídlo, IČO) 
      - ponuku vrátane DPH za 1 m2 (jednotkovú cenu za 1 m2), 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 
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH 
 
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 
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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 07. 09. 2012 do 11.30 hod. na adresu: Mestský úrad 
Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. 
 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky 4 500 € bez DPH. Forma verejnej súťaže – prieskum trhu. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Farkaš  
                      samostatný odborný referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel.: 058/77 73 111                         Bankové spojenie                      Internet               IČO:  00328758               
Fax: 058/73 24 509                          27228582/0200                          www.roznava.sk               DIČ: 2020937116 
E-mail:  ladislav.farkas@roznava.sk 



Lokalita č. 1 – Školy: 

 

 Lokalita Počet 
priechodov 

Predpokladané 
množstvo v m2 

1. Pionierov – ZŠ      4 57 
2. Zlatá – ZŠ  2 22 
3. Zakarpatská – ZŠ   1 16 
4. A. Hronca – Gymnázium 1 9 
5.  A. Hronca – Obchodná akadémia 2 18 
6. A. Hronca – Katolícka ZŠ (areál býv. nemocnice)  1 18 
7.  Rožňavská Baňa –  SOŠ Obchodu a služieb  1 16 
 Celkom: 12 ks cca 156 m2 

 

 

Lokalita č. 2 – Centrum a priľahlé okolie 

 

 Lokalita  Počet 
priechodov 

Predpokladané 
množstvo v m2 

1. križovatka Košická – Šafárikova pri hoteli EMPRESS  1 24  

2. Šafárikova jednosmerka  2 26  

3. K.Schoppera pri malom trhovisku  1 8  

4. J. A .Komenského  1 18 
5.  križovatka CSS Košická – Zeleného stromu  3 76 
6.  CSS - Zeleného stromu pri AS 1 11 
7. križovatka CSS Košická – Záhradnícka 4 87 
8. Košická pri BFZ 1 17 
9. Budovateľská pri LZ 1 14 
10. križovatka Medzimlynská – Pionierov 1 14 
11. E. Rótha pri MŠ 1 10 
12. Pionierov 2 34 
13. križovatka Pionierov – Šafárikova 1 20 
14. križovatka Hviezdoslavova – Šafárikova 1 10 
15. križovatka Jarná – Štítnická 1 18 
16. križovatka J. Kráľa – Štítnická 1 12 
17. križovatka J. Kráľa – K. Schoppera 3 40 
18. križovatka K. Schoppera – Lipová pri knižnici 1 18 
19.  Záhradnícka  2 30 

 Celkom: 29 ks cca 487 m2 

 

 

 

 

 



Lokalita č. 3 – Širšie okolie  

 

 Lokalita Počet 
priechodov 

Predpokladané 
množstvo v m2 

1. križovatka Zlatá - Štítnická 1 14 
2. Jasná 1 22 
3. križovatka Jovická – Páterová – Rumunská 4 62 
4. križovatka Medzimlynska – Páterová 1 20 
5. Alej Jána Pavla II. 6 185 
6. Edelényska pri Snahe 1 34 
7. Jovická pri reštaurácii Rubín 1 12 
 Celkom: 15 ks cca 349 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


