
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov /§9 ods.9/ na uskutočnenie prác  

Číslo: 34/2013/Ka 

Názov zákazky :  Oprava plochej strechy na budove  MŠ Ul. Štítnická 
       
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

 Názov organizácie : Mesto Rožňava  
IČO : 00328758 
Sídlo organizácie : Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
Internetová adresa:  www.roznava.sk
Kontaktné osoby:   
Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardošová 
Telefón : 058/7773256,0918792 949 
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Vo veciach technických:  Ing. Miroslav Tomášik   
Telefón : 058/7773245, 0918 792 938 
Email: miroslav.tomasik@roznava.sk

2.    Typ zmluvy:  
       Zmluva o dielo

3. Opis požiadaviek na zákazku: 
 Verejný obstarávateľ stanovil záujemcom povinnú obhliadku miesta dodania predmetu 

zákazky. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek 
otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie Ing. Miroslav Tomášik 
na tel. č: 058/ 7773 245, 0918 792 938.  

Termín obhliadky je stanovený na 23.10.2013 o  11,00 hod. – zraz   je 
pred budovou MŠ Ul. Štítnická.  

4. Predmetom zákazky je oprava strešného plášťa  na  prepojovacej  chodbe  budovy  MŠ  Ul.     
    Štítnická.  Jestvujúca   krytina  je  v  celom  rozsahu  zvetralá  a  popraskaná  na   mnohých  
    miestach preteká. Strešný plášť  je  potrebné  opraviť  v  celom  rozsahu  s   hydroizoláciou   
    z SBS modifikovaným asfaltovým  pásom o hrúbke 4,2 mm, výstuž – netkaný stabilizovan  
    polyester 180 g/m2, horná povrchová úprava – bridlicový posyp,spodná povrchová úprava -   
    fólia,  ktorá   čiastočne   chráni   samolepiaci  asfalt   so systémom odvetrávacích kanálikov  
    (mikroventilácia).

    Požadované  práce na opravu strechu v rozlohe  /  183,4 m2 / čistá plocha strechy 183,4    
     m2 prekrytie spojov 15 %  27,51 m2, spolu s prekrytím  210,91 m2: 

� dôkladne vyčistenie celej plochy strechy,zosekanie všetkých vydutín a    nerovnosti 
zaliatie prasklín  gumoasfaltovou hmotou, penetrácia,  

� celoplošne natavenie krytiny  vrátane z SBS modifikovaným asfaltovým  pásom 
kompletné pretmelenie všetkých spojov,  

� montáž bleskozvodu do pôvodného stavu, 



� odvoz a likvidácia odpadu, 
� protokolárne odovzdanie staveniska. 

5.  Lehota  na  uskutočnenie   predmetu  zákazky:  Práce   sa   budú   uskutočňovať   podľa  
     finančných     možnosti    verejného    obstarávateľa   a   poveternostných   podmienok   od  
     15.11.2013. Pri nepriaznivom  počasí  práce  sa  uskutočnia  najneskôr  do  15. mája 2014.  

6.  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
a) do  28.10.2013 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 Štítnická“.  Neotvárať! 
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 

7.  Podmienky financovania:  
          Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný   z   

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, formou splátok podľa dohody 
s úspešným uchádzačom.          

8.   Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
      Cena celkom s DPH 

9.  Otváranie cenových ponúk:
       28.10.2013  o  14.00  hod.  v  zasadačke  na  II. poschodí   MsÚ v Rožňave   bez   účasti    
       uchádzačov. 

10.  Podmienky účasti uchádzačov: 
10.1 Osobné postavenie 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.) 
 10.2 Technická spôsobilosť:
          Informácie a   formálne  náležitosti  nevyhnutné  na  vyhodnotenie splnenia  podmienok   
          účasti  
          a) Uchádzač predloží zoznam  poskytovaných  prác   rovnakého  alebo  porovnateľného   
              charakteru   ako    je    predmet   zákazky v  počte  minimálne 3  a  viac,  s  uvedením   
              odberateľov a predmetu dodávky.  
              Splnenie  uvedenej  podmienky  má  preukázať dostatočné  skúsenosti s  poskytnutím  
              predmetnej zákazky.  
              Predpokladaná hodnota zákazky : 4 000, 0000 EUR bez DPH 

11.   Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
        V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie   
        súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

12.   Obsah cenovej  ponuky: 
� Identifikácia uchádzača
� Doklady  preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10 
� návrh na plnenie kritéria - Výkaz výmer



� kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail 

  Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve, musia       
  byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať  kompletný    
  zoznam všetkých predkladaných dokladov, podpísaný štatutárom v súlade so zákonom a   
  s touto Výzvou. 

13 . 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. 

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.05.2014 

15.  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 15.10.2013  



















 


