
VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“)

a zároveň výber zmluvného partnera

Číslo zákazky : 0011/2021/Ka

Názov zákazky : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dopravné značenie

Predmet zákazky (§ 4 zákona) : Služby

Spoločný slovník  obstarávania (CPV) : 71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

Postup verejného obstarávania : podľa § 117

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mob.: 0918792949
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Ing. Jana Nemeš

Tel.: 058/7773267
e-mail.: jana.nemes@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo  poskytnutia služby: Mestský úrad Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     

2.1 Podrobný opis zákazky a jej rozsah:

Vypracovanie  projektovej  dokumentácie   dopravného značenia  na problémových  úsekoch  v okolí  škôl  a na
frekventovaných verejných priestranstvách pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej dopravy v meste Rožňava.
Jedná  sa  o vypracovanie  osadení  výstražných  značiek  v miestach  kde  sa  nachádzajú  deti  -   v oblasti  škôl,
detských ihrísk a v okolí sídlisk.

Zároveň ide aj o zabezpečenie bezpečných priechodov pre chodcov, vybudovaním nových ale aj špeciálnych
vyvýšených priechodov, ako aj zmenením organizácie dopravy v problémových úsekoch.

 Požadujeme dodanie projektovej dokumentácie v  listinnej podobe v počte 6 pare + v elektronickej podobe
(CD nosiči vo formáte  dwg a pdf.), vrátane položkovitého rozpočtu stavby a neoceneného výkazu výmer.

 Požadujeme vyhotovenie celej dokumentácie v kvalite a rozsahu pre povolenie a realizáciu predmetného
diela.

 Požadujeme  predložiť  vypracovanú  projektovú  dokumentáciu  odsúhlasenú  okresným  dopravným
inšpektorátom.

 Požadujeme vykonávať autorský dozor počas celej realizácie stavby. Poskytnúť súčinnosť po odovzdaní a
prevzatí  projektovej  dokumentácie  stavby  (ak  pri  výbere  zhotoviteľa  stavebných  prác  vznikne  potreba
vysvetlenia niektorých častí PD), účasť na rokovaniach týkajúcich sa predmetu zákazky. 

2.2 V štádiu rozpracovanosti projektovej dokumentácie požaduje verejný obstarávateľ technické konzultácie. 

2.3 Vypracovaná projektová dokumentácia musí byť zo strany verejného obstarávateľa odsúhlasená. Zhotoviteľ
projektovej dokumentácie v plnej miere zodpovedá za stavebno – technické riešenie.

2.4  Všetky  navrhované  materiály  a  technológie  uvedené  v  projektovej  dokumentácii  musia  byť  platne
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukazovaním zhody výrobkov.

2.5  Koordináciu  celej  projektovej  dokumentácie  bude  zabezpečovať  Zhotoviteľ.  Zhotoviteľ  je  povinný
informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti plnenia predmetu objednávky na jednaniach, ktoré bude



Objednávateľ zvolávať podľa potreby. Prípadné pripomienky Objednávateľa k plneniu predmetu objednávky sa
zaväzuje Zhotoviteľ zapracovať do PD. Zhotoviteľ je povinný dodržať a akceptovať požiadavky Objednávateľa
dohodnuté na jednaniach. Tieto skutočnosti budú podchytené v zápise z jednania.

2.6  Projekt  bude  pozostávať  zo   14  úsekov  dopravy,  kde  je  potrebné  riešiť  vodorovné  a  zvislé  dopravné
značenie pre vydanie rozhodnutia príslušného orgánu.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
3.1 Verejný obstarávateľ odporúča miestnu obhliadku realizácie predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami
overili  potrebný rozsah činnosti a získali  potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky
tak,  aby  ponuka  bola  kvalifikovaná  a zohľadňovala  celý  objem potrebných  činností na  realizáciu  predmetu
zákazky.  3.2  Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
3.3  Obhliadku je možné uskutočniť po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I.
tejto výzvy.

Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému   uchádzačovi pri fakturácií prác nad
rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto  zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta
stavby !

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby : 60 dní od podpísania zmluvy alebo doručení objednávky

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE
Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú  sa  –  ak  súčasťou  ponuky  bude  aj  variantné  riešenie,
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.7.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena : EUR

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené
v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 27.09.2021
Čas :       najneskôr do 09:00 hod.

III.3  Otváranie ponúk: 
3.1 Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená primátorom mesta na vyhodnotenie ponúk dňa 27.09.2021 bez
účasti uchádzačov. S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu o dielo. V zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača
pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
3.2 O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači vyrozumení e- mailom v súlade s § 55 “zákona“.

III.4.  Predloženie ponuky:
4.1   Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk , alebo osobne
v uzatvorenej obálke s označením: „Vyhotovenie PD“ do podateľne verejného obstarávateľa. 
4.2   Súčasťou ponuky musí byť :
         4.2.1. Ponukový  list uchádzača ( príloha  č.  1  výzvy )  ,  kde  budú  uvedené   Identifikačné údaje uchádzača
         –   obchodné    meno,   adresa    sídla   uchádzača,   meno   a   priezvisko   štatutárneho  orgánu    resp.
osoby   
         oprávnenej  konať   za  uchádzača,  IČO,   IČ DPH.  Ponukový   list   musí  byť  odtlačený pečiatkou a
podpisom 
         štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. 

III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.10.2021



IV.  Vyhodnotenie ponúk 

IV.1.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk :  Najnižšia cena

V.  Spôsob vzniku záväzku 

V.1.  Zmluva 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude financovaný z  rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté.
Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Splatnosť faktúry, ktorá
musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia  verejnému obstarávateľovi. 

VI. Doplňujúce informácie

VI.1. Ďalšie informácie :
1.1  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  žiadnu  ponuku  a     zrušiť  tento  postup  verejného  
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak
neprijateľné.

1.2  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa  získali za verejné financie.

1.3   Uchádzač  v prípade  svojej  úspešnosti  musí  súhlasiť   so  zverejnením uzavretej  zmluvy   a  relevantných
informácii  podľa  §  117  ZVO.  Tento  súhlas  úspešný  uchádzač  ako  poskytovateľ  musí  udeliť  v  zmluve  bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

1.4 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    elektronicky  t.j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk . 

 1.5  Cez   uvedenú  adresu  bude   prebiehať   všetka   korešpondencia   medzi   verejným  obstarávateľom
a záujemcami alebo uchádzačmi ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk, a  iné ).  

1.6 Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy emailom a oboznámiť
verejného  obstarávateľa  o  tejto  skutočnosti. Potvrdenie  prostredníctvom  e-mailu   o   doručení   bude
považované  za  preukázanie doručenia.   

V Rožňave dňa: 16.09.2021

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk

