
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 poskytnutie služieb  

 
 
Číslo: 36/2013/Ka 
 
Názov zákazky : Vypracovanie PD na opravu statického narušenia budovy materskej školy      
                              na ulici Vajanského v Rožňave a zabezpečenie inžinierskej činnosti 
 
     
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: 
       Dodanie jednostupňového projektu pre stavebné povolenie, ktorý bude zároveň 

realizačný. K tomu žiadame zabezpečiť inžiniersku činnosť s potrebnými stanoviskami 
dotknutých orgánov. Pred vypracovaním projektu je potrebné geodeticky výškopisne 
a polohopisne zamerať riešenú stavbu.  

 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 04.11.2013 o  11,00 hod. – zraz   je pred budovou 
MŠ  Ul.  Vajanského.  
 

4.   Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej   dokumentácie  pre vydanie stavebného     
      povolenia,   ktorý  by   bol   zároveň  aj vykonávacím,  realizačným  projektom. Obsahom    
      projektovej dokumentácie je  návrh  realizácie  podbetónovania železobetónových trámov    
      v južnej  časti  budovy  materskej  školy, návrh  na  opravu  strešných  zvodov , návrh  na  
      opravu  okapového  chodníka  okolo  staticky  narušenej budovy, oprava ležatých zvodov  
      pod danou budovou, oprava terasy pri budove, oprava fasády a vnútorných stien, ktoré sú  
      staticky  narušené.  K tomu  je  potrebné  zabezpečenie  inžinierskej  činnosti pre vydanie  
      potrebných  stanovísk  dotknutých  orgánov k  stavebnému povoleniu. Zákazka je zložená  
      z nasledovných  činností: 
� geodetické práce, t. j. výškopisné a polohopisné zameranie územia,  
� vypracovanie jednostupňového projektu pre stavebné povolenie a realizáciu, 



� zabezpečenie inžinierskej činnosti, t. j. zabezpečenie všetkých stanovísk dotknutých 
orgánov k územnému a stavebnému konaniu, 

� autorský dozor počas výstavby. 
 
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  71242000-6 Príprava projektov 
         

5.  Lehota  na  dodanie alebo uskutočnenie   predmetu  zákazky:  
     do 28.02.2014  
      
  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
a) do  08.11.2013 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 – vyhotovenie PD“.  Neotvárať!  
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 
6.   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.          

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

08.11.2013  o  11.00  hod.     
 

10.  Podmienky účasti uchádzačov: 
10.1 Osobné postavenie uchádzačov: 
         a)  Uchádzač predloží doklad  o  oprávnení  poskytovať  službu, 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 - fotokópie). 
         b)  uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  že  naňho   nebol   vyhlásený  konkurz,  nie  
              je   v   likvidácii,  ani    nebolo    proti    nemu   zastavené   konkurzné   konanie  pre  
              nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku. 
         c)  prehlásenie    uchádzača ,    že    nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným    

  mestským  organizáciám  (napr. na  daniach,  na  poplatkoch  za  TKO, na zaplatení      
  kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)    
  Uvedené  skutočnosti  preukazuje  uchádzač  čestným  prehlásením.   

         d) autorizačné osvedčenie s  originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom   uchádzača.  
 
           Predpokladaná hodnota zákazky : 3 500, 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 /Príloha č.1/ 
� 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:  31.01.2014 
 
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 23.10.2013  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha č. 1 
 
 
 

Cenová ponuka  
 

Názov zákazky : Vypracovanie PD na opravu statického narušenia budovy materskej školy na ulici           
                                         Vajanského  v Rožňave a zabezpečenie inžinierskej činnosti 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
e-mail: ................................................... 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 
 
Dátum : ..................................... 
 
 

 
 
 
 

Názov predmetu zákazky Cena 

bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

Vypracovanie PD na opravu 
statického narušenia budovy 
materskej školy na ulici                                                
Vajanského  v Rožňave 
a zabezpečenie inžinierskej 
činnosti 

 

    

 
Cena celkom 

    


