
Výzva na predkladanie ponúk  

spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  
a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskor�ích predpisov   

Číslo:  38/2013/Ka 

Názov zákazky : Vypracovanie PD na rekon�trukciu Z� Zlatá v Ro�ňave  
    
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

 Názov organizácie : Mesto Ro�ňava  
IČO : 00328758
Sídlo organizácie : �afárikova 29, 048 01 Ro�ňava 
Internetová adresa:  www.roznava.sk
Kontaktné osoby:   
Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardo�ová 
Telefón : 058/7773256,0918792 949 
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Vo veciach technických:  Ing. Miroslav Tomá�ik   
Telefón : 058/7773245, 0918 792 938 
Email: miroslav.tomasik@roznava.sk

2.    Typ zmluvy:  
       Zmluva o dielo

3. Opis po�iadaviek na zákazku: 
       Dodanie jednostupňového projektu pre stavebné povolenie, ktorý bude zároveň

realizačný. K tomu �iadame zabezpečiť in�iniersku činnosť s potrebnými stanoviskami 
dotknutých orgánov. Verejný obstarávateľ disponuje s potrebnými geodetickými 
vý�kopisnými a polohopisnými zameraniami na rie�enú stavbu. 

 Verejný obstarávateľ stanovil záujemcom povinnú obhliadku miesta dodania predmetu 
zákazky. (Neplatí pre uchádzačov, ktorí sa tejto obhliadky u� zúčastnili 

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

Termín obhliadky je stanovený na 04.12.2013 o  11,00 hod. � zraz   je pred budovou Z�  
Ul.  Zlatá  č. 2.  

1.  Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného   
povolenia a ktorý bude zároveň aj v rozsahu realizačného projektu pre vykonanie 
rekon�trukčných prác. Predmetom zákazky je aj výkon  in�inierskej činnosti pre vydanie 
potrebných stanovísk dotknutých orgánov �tátnej  správy a dotknutých  organizácií  k 
vydaniu  stavebného  povolenia.  

       Predmet zákazky je zlo�ená z nasledovných činností:

� vypracovanie  jednostupňového projektu pre  stavebné povolenie a realizáciu, 
� zabezpečenie in�inierskej činnosti, t. j. zabezpečenie v�etkých stanovísk dotknutých 

orgánov �tátnej správy a dotknutých organizácií k stavebnému konaniu, 
� autorský dozor počas výstavby. 

2. Súčasťou projektu musí byť i tepelno - technický  prepočet fasád a striech, statický výpočet   



     sedlovej   strechy   s    kotvením   do   nosnej   kon�trukcie,  výkaz   výmer   a   rozpočet  v  
     podrobnostiach   realizačného   projektu   (rozpočet   podľa   CENEKON  alebo  ODIS). 

3. Projektová dokumentácia  má rie�iť rekon�trukciu základnej �koly v dvoch etapách: 

I.  ETAPA: 

3.1. Rie�iť vonkaj�í areálový kanalizačný zvod spla�kových a da�ďových vôd, včítane prípojok    

       na verejnú kanalizáciu: 

  3.1.1.  Spla�ková kanalizácia v areáli �koly je málo funkčná, prechádza popod  objekty �koly    
             a ústi do verejnej kanalizácie. Po prečistení kanalizácie je v revíznych �achtách za pár  
             dní  rovnaký  stav  ako  pred  prepláchnutím,  t. j.  stojí  v nich  spla�ková  voda.  
             Príčiny mô�u  byť: napr. pri  prechode  kanalizácie popod  základy  budovy  vplyvom    
             sadnutia základov je  kanalizácia  po�kodená  a  odtok  obmedzený, resp. verejná časť  
             kanalizačnej  prípojky  objektu  �koly  pod  cestou  vykazuje  poruchu,  čo   mô�e  byť  
             spôsobené  malým   spádom   potrubia,   po�kodením   potrubia  a  pod.  V   PD  rie�iť  
             v celkovú  rekon�trukciu vonkaj�ej  kanalizácie, včítane  výmeny �achiet  na plastové.  

    3.1.2. Kanalizácia o  dĺ�ke  cca 500 m. 
              Poznámka:  aby   sa   predi�lo    búraniu   podláh   vo    vnútri    budovy,   doporučuje 
              sa  naprojektovať  nové  samostatné  kanalizačné  zvody  mimo budov ( podrobnej�ie    
              vysvetlenie    pri     obhliadke   budovy).  Takto   by    sa    dorie�ilo    aj      zaústenie      
              stre�ných   zvodov   do   kanalizácie  (verejná  kanalizácia nie je delená  kanalizácia). 

3.2. Rie�iť  elektrické  rozvody  a   rozvádzače  podľa  správ  o  odbornej   prehliadke a  skú�ke  

       elektrického  zariadenia a to nasledovne:

  
 3.2.1.  Hospodársky  pavilón - kuchyňa, jedáleň, dielne:  

     Závady: 
farebné označenie vodičov je v rozpore STN  
krytie rozvádzača RK a RMS je v rozpore s STN 35 7107 
na svietidlách chýbajú ochranné sklá 
na rozbočovacích krabiciach chýbajú kryty 
rozvádzače svojím prevedením nevyhovujú STN EN 60 439-1 

  3.2.2.  Pavilón �B� - triedy: 

     Závady:
na svietidlách chýbajú ochranné sklá 
farebné označenie vodičov nevyhovuje 
rozvádzače svojím prevedením nevyhovujú STN EN 60 439-1 
istiace prvky v rozvádzačoch nespĺňajú po�iadavky STN 33 2000-4-43 

  3.2.3.  Pavilón �A� � triedy: 

    Závady:
na svietidlách chýbajú ochranné sklá 
farebné označenie vodičov nevyhovuje 
rozvádzače svojím prevedením nevyhovujú STN EN 60 439-1 
istiace prvky v rozvádzačoch nespĺňajú po�iadavky STN 33 2000-4-43 

   



3.2.4.  Pavilón �Telocvičňa�: 

      Závady:
 rozvádzač svojím prevedením nevyhovuje STN EN 60 439-1 

II.  ETAPA:

3.3. Projektová  dokumentácia  by mala ďalej rie�iť nasledovné: 

      3.3.1. výmenu    drevených    okien   za     plastové    vo   v�etkých   objektoch,   mimo  u�  
                zrealizovaných, 
      3.3.2. výmenu   v�etkých   drevených   vchodových   dverí   (aj  vnútorných  za  zádverím)   
                 za  plastové, 
      3.3.3. zmenu   plochej   strechy    na    sedlovú   na    v�etkých   objektoch   �koly,  včítane   
                včítane zateplenia strechy podľa teplo-technického prepočtu, mimo objektu jedálne, 
                kde  je  strecha  u�  zrekon�truovaná  na  sedlovú strechu,      
      3.3.4. zateplenie    fasády   na   v�etkých    objektoch    �koly    kontaktným  zatepľovacím      
                systémom. 

4. Jednotlivé  stavebné  práce  v  I. a v  II. etape, �iadame  vyčísliť  samostatne polo�kovitým 

     rozpočtom  nasledovne: 

   rie�enie vonkaj�ích kanalizačných zvodov a prípojky,   
   odstránenie nedostatkov na elektrických zariadeniach, 
   výmena  okien  a  vchodových  dverí  podľa  jednotlivých  objektov  Z�:         

• pavilón A , 

• pavilón B , 

• hospodársky pavilón / kuchyňa, dielňa, jedáleň/,         

• pavilón telocvične,

   osobitne    polo�kovite  vyčísliť  pre   ka�dý  jeden  pavilón   zmenu   plochej strechy 
• na sedlovú so zateplením strechy a zateplenie fasády objektov �koly kontaktným    

zatepľovacím   systémom  ( pre  uľahčenie   rekon�trukcie   po častiach). 
              

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  71242000-6 Príprava projektov 
         

5.  Lehota  na  dodanie alebo uskutočnenie  predmetu  zákazky:  
     do 31.05.2014  
     Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

a) do  11.12.2013 do 11.00 hod. 
b) doručenie po�tou na adresu : Mestský úrad,  �afárikova  ul. č. 29, 048 01 Ro�ňava,      
       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 formou splátok.          

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



8. Otváranie  ponúk:.    
       Dátum a čas otvárania ponúk: 11.12.2013   
       Miesto otvárania ponúk: MsÚ Ro�ňava 
       Pri   pou�ití    elektronickej   aukcie  sa  §  41  zák. č. 25/2006 Z. z.   nepou�ije,  z   čoho      
       vyplýva,  �e   verejný   obstarávateľ  neumo�ní   uchádzačom,  ktorí   predlo�ili  ponuku  
       účasť  na  otváraní  ponúk, a  nebude  zaslaná  uchádzačom  ani  zápisnica   z   otvárania  
       ponúk. Uchádzači,  ktorí   nebudú   vylúčení   z  verejnej   súťa�e,     budú   vyzvaní   na    
       účasť    v     elektronickej    aukcii    v  súlade    s    §  43   zákona.  Výzva   na   účasť  v    
       elektronickej  aukcii  bude  zaslaná elektronickými prostriedkami a  bude v nej uvedené   
       dátum  a   čas   začatia   elektronickej   aukcie. V  prípade  zadania  rovnakej  ponuky  v   
       elektronickej aukcii  sa víťazom  stane  ten  uchádzač,  ktorý  zadá  cenovú  ponuku ako   
       prvý  v poradí. 

10.  Podmienky účasti uchádzačov: 
10.1 Osobné postavenie uchádzačov:
         a)  Uchádzač predlo�í doklad  o  oprávnení  poskytovať  slu�bu, podľa  opisu predmetu     
              zákazky � výpis  z  obchodného  registra, resp. výpisu  zo   �ivnostenského  registra. 
              Tento   doklad     mô�e    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  predlo�í  Čestné  vyhlásenie,  �e  naňho   nebol   vyhlásený  konkurz,  nie  
              je   v   likvidácii,  ani    nebolo    proti    nemu   zastavené   konkurzné   konanie   pre  
              nedostatok  majetku  alebo  zru�ený  konkurz  pre  nedostatok  majetku. 
         c)  prehlásenie    uchádzača ,    �e    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 : 17 000, 0000 EUR bez DPH 

11.   Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
         V  tejto  Výzve  sú  uvedené v�etky  podklady  na predlo�enie cenovej ponuky. Ďal�ie   
         súťa�né  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 v�etkých predkladaných dokladov, podpísaný �tatutárom 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  neskor�ích 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 zlo�ení: 

�   navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
�   sadzba  DPH a vý�ka  DPH, 
�   navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

       Ak  uchádzač  nie  je  platcom  DPH,  uvedie  navrhovanú  zmluvnú  cenu  celkom.  

       Na skutočnosť, �e nie je platcom DPH  upozorní. 

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  28.02.2014 

15.  Ďal�ie informácie verejného obstarávateľa :  
       Ponuky uchádzačov musia  spĺňať v�etky nále�itosti uvedené v tejto Výzve.  
       V�etky  výdavky  spojené  s  prípravou,  predlo�ením  dokladov  a   predlo�ením  cenovej      
       ponuky zná�a výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.    
       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje  právo neprijať  ani  jednu  z  predlo�ených súťa�ných  
       cenových ponúk, ak  budú  neregulárne  alebo  inak neprijateľné alebo presiahnu finančné  
       mo�nosti verejného obstarávateľa . 
        

V Ro�ňave 25.11.2013  



Príloha č. 1 

Cenová ponuka  
 

Názov zákazky : Vypracovanie PD na rekonštrukciu ZŠ Zlatá v Rožňave 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
rekonštrukciu ZŠ Zlatá      
v  Rožňave  
    
 

    

 

Cena celkom 

    



Príloha č. 2  

 Vyhlásenie uchádzača k predlo�enej ponuke 

Údaje o uchádzačovi: 

Obchodné meno:

Sídlo:

�tatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Zápis v Obchodnom alebo 

�ivnostenskom registri 

Čestne vyhlasujeme, �e: 

� v�etky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 
� súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
� v�etkému, čo bolo v súťa�ných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám 

nebolo jasné sme vyu�ili mo�nosť dorozumievania, a sme si vedomí, �e ak na�a ponuka 
nebude obsahovať v�etky nále�itosti po�adované verejným obstarávateľom, bude na�a 
ponuka  zo súťa�e vylúčená 

� nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke 
� predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku 
� súhlasíme s tým, �e verejný obstarávateľ si mô�e overovať platnosť predlo�ených dokladov a 

údaje v nich 
� uchádzač  predlo�í  Čestné  vyhlásenie,  �e  naňho   nebol   vyhlásený  konkurz,  nie  je   v   

likvidácii,  ani    nebolo    proti    nemu   zastavené   konkurzné   konanie   pre nedostatok  
majetku  alebo  zru�ený  konkurz  pre  nedostatok  majetku. 

Dátum: 

Meno a podpis �tatutárneho zástupcu uchádzača: 

Pečiatka: 



Príloha č. 3 
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�Vypracovanie PD na rekon�trukciu Z� Zlatá v Ro�ňave� 

elektronickú aukciu implementovanú v systéme EVO (www.evo.gov.sk) 

V rámci danej zákazky bude pou�itá  

otvorená elektronická aukcia pre najni��iu cenu,  

z tohto dôvodu verejný obstarávateľ odporúča postupovať podľa 

 �Príručky k novej verzii modulu e-Aukcie v systéme EVO� 

(http://www.evo.gov.sk/InstRes/PriruckaEVO-Uchadzac_e-Aukcia_20110330.pdf) 

Nastavenia elektronickej aukcie
Názov elektronickej aukcie (ďalej len �e-aukcie): �Vypracovanie PD na rekon�trukciu Z� Zlatá v 
Ro�ňave� 

Počet úspe�ných víťazov: 1 

Minimálny rozdiel: 50,00 Eur (vrátane) 

Minimálny rozdiel je stanovený vo vý�ke 50,00 Eur (vrátane), táto suma sa vzťahuje na celý objem 
predmetu zákazky. Systém EVO kontroluje, či predlo�ené nové návrhy cien za celý objem dodávky sú 
ni��ie minimálne o 50,00 Eur (vrátane) v porovnaní s predchádzajúcim registrovaným návrhom 
daného uchádzača. 

Doba trvania e-aukcie: 30 minút 

Presný začiatok a koniec e-aukcie bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. 

Časové navý�enie e-aukcie: 2 minúty. 

Časové navý�enie umo�ní uchádzačom predkladať nové návrhy cien aj po uplynutí stanoveného 
konca e-aukcie v prípade, �e nový návrh bude spĺňať podmienku minimálneho rozdielu a bude 
predlo�ený pred uplynutím posledných dvoch minút pred ukončením e-aukcie. Týmto dôjde k posunu 
stanoveného konca  e-aukcie o stanovené časové navý�enie. 

Ak sa do dátumu a času skončenia e-aukcie zní�eného o časové navý�enie ukončenia (posledné 2 
minúty od stanoveného konca e-aukcie) nepredlo�í �iadna nová cena spĺňajúca po�iadavky týkajúce 
sa minimálneho rozdielu, e-aukcia skončí v pôvodne stanovenom dátume a čase skončenia e-aukcie. 

�

Zaradenie uchádzačov do e-aukcie:
Verejný obstarávateľ zaradí  do e-aukcie  tých  uchádzačov,  ktorí  sa  zaregistrovali do podprahovej 
zákazky  �Vypracovanie   PD   na  rekon�trukciu  Z�  Zlatá  v  Ro�ňave�  zverejnenej  na  portáli   EVO 
a predlo�ili ponuku podľa pokynov na predkladanie ponúk v lehote na predkladanie ponúk.  

Vstupné hodnoty týmto uchádzačom zadá do e-aukcie verejný obstarávateľ na základe hodnôt 
uvedených v predlo�ených ponukách cez systém EVO.  



Výzva na účasť v e-aukcii 

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na účasť v e-aukcii prostredníctvom notifikácie zaslanej na 
mailovú adresu uvedenú vo formulári registrácie. Táto notifikácia obsahuje informácie o názve 
zákazky, ku ktorej bola e-aukcia vytvorená, prihlasovacie meno uchádzača, dátum a čas začiatku e-
aukcie ako aj linku do aukčného priestoru.  

V termíne začatia e-aukcie bude uchádzačom zaradeným do e-aukcie zaslaná notifikácia, ktorá 
informuje o jej začatí. 

Obidve vy��ie uvedené notifikácie obsahujú linku do priestoru e-aukcie. Kliknutím na danú linku sa 
zobrazí okno vy�adujúce zadanie u�ívateľského mena a hesla uchádzača.  

Pre vstup do priestoru e-aukcie je potrebné zadať prihlasovacie meno uvedené v notifikácii a heslo, 
ktoré uchádzač zadal do formulára pri registrácií do tejto zákazky. 

Po prihlásení je aukčný priestor zákazky sprístupnený uchádzačovi. Ak nenastal čas začiatku e-
aukcie, je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených na sprístupnenej stránke. V ľavej časti 
obrazovky je zobrazený čas začiatku e-aukcie. 

Priebeh e-aukcie

Po sprístupnení aukčného priestoru uchádzači predkladajú nové návrhy cien, pričom systém EVO 
prepočíta cenu celkom za celý predmet zákazky. Ka�dý nový návrh uchádzača je potrebné potvrdiť
prostredníctvom polo�ky menu �Potvrdiť� (umiestnenej v pravom hornom rohu obrazovky). A� takto 
potvrdený návrh bude zaradený do polo�ky �Registrovaný návrh�, pričom musí splniť podmienku 
minimálneho rozdielu, vzťahujúcu sa na celý objem dodávky. Na nedodr�anie minimálneho rozdielu je 
uchádzač upozornený systém EVO prostredníctvom hlásenia o nedodr�aní tohto rozdielu.  

Uchádzač v e-aukcii má sprístupnené počas e-aukcie v ka�dom okamihu hodnoty svojho 
predchádzajúceho návrhu v polo�ke �Registrované�, svoje relatívne umiestnenie v polo�ke �Moja 
pozícia� a hodnotu najlep�ej ponuky v polo�ke �Najlep�ia ponuka�, ktoré systém EVO prepočíta 
okam�ite po predlo�ení novej ceny ktorýmkoľvek uchádzačom  v e-aukcii. Do ukončenia e-aukcie 
mô�e uchádzač predkladať nové návrhy cien.  

Úspe�ný bude ten uchádzač, ktorý v e-aukcii predlo�í za dodanie celého predmetu zákazky najni��iu 
cenu.  

Skončenie e-aukcie

O skončení e-aukcie informuje uchádzačov systém EVO prostredníctvom zaslania notifikačného e-
mailu. Notifikačný e-mail obsahuje aj linku na e-aukciu pre zobrazenie výsledkov.  

Ďal�ie informácie

1. Technické preká�ky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je mo�né preukázať, oprávňujú 
verejného obstarávateľa zopakovať e-aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet 
obstarávania. O tejto skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne 
informovaní v�etci uchádzači a bude im oznámený ďal�í postup.  

2. Technické problémy na strane uchádzača nebudú dôvodom na opakovanie ani na zru�enie e-
aukcie. 
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