
 Technické služby mesta Rožňava 
 
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

 
 v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 
Číslo :  01/2014/Da 
 

1. Predmet zákazky :  Oprava čpavkového kompresora  
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
            Technické služby mesta Rožňava 
 Štítnická č. 21 
 048 01 Rožňava 

IČO: 35570229, DIČ: 2022103402 
            Kontakty: telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  

e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
Vo veciach technických:  Ladislav Dávid   
Telefón :  0911 743 133 
Email: tsmrv@mail.t-com.sk   

 
3. Opis predmetu zákazky: 

       Predmetom zákazky je uskutočnenie  generálnej opravy čpavkového kompresora TYP - 
4VN150A , nachádzajúca sa  vo   všešportovom areáli v Rožňave, ktorý je v havarijnom 
stave. 

 
4. Požadované  práce: 

            Druh a množstvo uskutočnenia prác a náhradných dielov  sú rozpísané v Prílohe č. 2 tejto  
            výzvy. 
      5.  Predpokladaný termín plnenia:  do 30.11.2014 
 
      6.  Lehota na predkladanie ponuky:  do 18.11.2014, do 10.00 h. 
 
      7.    Predpokladaná cena predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Predpokladaná cena predmetu zákazky:  9 990,- € bez DPH 
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- cena predmetu zákazky bez DPH  
- DPH  
- Cena predmetu zákazky s DPH  
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V 
predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky.  
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o predpokladanej navrhovanej cene. 

 
Ponuku – návrh na plnenie kritérií a výkaz výmer  žiadame zaslať e-mailom na      
 adresu:   maria.kardosova@roznava.sk  



 
8 . Obsah ponuky:  

Ponuka obsahuje:  
a)  ponuku na celý predmet zákazky na formulároch ( Príloha č. 1  a Príloha č.2 )   
 

9.           Kritérium hodnotenia: najnižšia cena 
 

10.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
               Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet  zákazky. 

 
11.         Variantné riešenia: nepripúšťajú sa. 

 
12.         Podmienky účasti: 

 Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 
a) kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov“, 

c) Zmluvu o dielo 
 
Spôsob predloženia : verejný obstarávateľ vyzve  úspešného uchádzača na predloženie kópie 
dokladu o oprávnení podnikať a Zmluvu o dielo.       
 
13.        Vystavenie zmluvy/objednávok  
        Verejný obstarávateľ podpíše zmluvo o dielo s úspešným uchádzačom, ktorý  predložil 

najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky.  
 
14.  Obchodné podmienky  

a) práce budú objednané  verejným obstarávateľom  na základe Zmluvy o dielo,  
b) uskutočnenie  prác  do 30.11.2014 ,   
c) generálna oprava sa bude vykonávať na : čpavkovom kompresore, ktorá sa nachádza vo 
Všešportovom areáli na  ul. Štítnickej v Rožňave. (podľa požiadaviek uvedenej v Zmluve o 
dielo a výkazu výmer),  
d) na uskutočnenie  prác  na základe Zmluvy o dielo,  bude vystavená samostatná faktúra, na 
ktorom  oprávnený zástupca objednávateľa  podpisom potvrdí prevzatie ,  
f) faktúru zasielať na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č. 21, 048 01 
Rožňava,  
g) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa,  
h) záruka na práce a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  
i) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej 
doručenia  verejnému obstarávateľovi. Faktúra bude zaplatená  vo dvoch splátkach. 
 

15.      Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: 
         Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám verejného   
   obstarávateľa, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. 

 
V Rožňave 10.11.2014 



 
Príloha č. 1 

 
 

Návrh na plnenie kritéria  

 

 

 
Názov  zákazky:  Oprava čpavkového kompresora    
 
 
 
  

Názov kritéria 

Cena  

Cena bez DPH DPH 20% Cena vrátane DPH 

Oprava čpavkového 
kompresora 

/TYP – 4VN150A/ 

   

 

Platca DPH   ÁNO / NIE ( nehodiace sa preškrtnite) 
 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 
 
 
Tel. číslo: ............................................ 
 
 
IČO : .......................................... 
 
 
e-mail : .............................................. 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ................................................. 
                meno, priezvisko 
                 
 
Dátum : ................................. 
                                                           
            



 
Príloha č. 2 

 
 

Výkaz výmer 
Oprava čpavkového kompresora  

 
P.č. Popis prác a náhradných dielov MJ Množ-

stvo 
Jednotková 

cena 
Celkom 
cena bez 

DPH 

1 Revízia kompresora hod. 1   

2 Výbrus kľukovej hriadele, výbrus (honovanie) valcov sada 1   

3 Vložka ks 1   

4 Piest s prídavkom ks 4   

5 Piestný čap ks 4   

6 Puzdro piestneho čapu ks 4   

7 Ojničné ložisko ks 4   

8 Ojnica ks 1   

9 Axiálne ložisko ks 1   

10 Hlavné ložisko ks 2   

11 Upchávka komplet ks 1   

12 Piestné krúžky komplet sada 1   

13 Ventil výtlačný ks 1   

14 Ventil sací ks 1   

15 Prítlačná struna ks 1   

16 Olejové čerpadlo ks 1   

17 Guma do medzistien malá ks 4   

18 Guma do medzistien veľká ks 7   

19 Tlakový snímač oleja ks 1   

20 Tlakový snímač výtlačného tlaku ks 1   

21 Teplotný snímač výtlačnej teploty ks 1   

22 Snímač prietoku vody ks 1   

23 Olej l 150   

24 Sada tesnenia (klingerit) kpl 1   

25 Čistiace prostriedky kpl 1   



26 Servisné práce pri oprave kompresora kpl 1   

Cena spolu bez DPH  

Cena spolu s DPH  

 


