
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 44/2019/Ka

Názov zákazky : Oprava asfaltového krytu na  miestnych komunikáciách  

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 45233141-9  práce na údržbe ciest
45233142-6  Práce na oprave ciest 

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.: 0918 792 949
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  :
JUDr. Ing. Michal Bernáth

Tel.: 058/7773268; mob.: 0917 708 749
e-mail.: michal.bernath@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto  dodania  alebo  uskutočnenia  stavebných  prác/
stavenisko:

Katastrálne územie Rožňava miestne
komunikácie III. a IV. triedy

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1. Predmetom zákazky je uskutočňovanie prác – stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v
správe verejného obstarávateľa, pozostávajúce z frézovania asfaltového podkladu konštrukcie cestného
telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami (výplňou, vrstvou a pod.), opravy výtlkov, opravy
prepadov, opravy poškodených obrubníkov, výšková úprava uličných vpustí, výšková úprava uzáverov na
inžinierskych  sieťach,   výmena  krycej  vrstvy  miestnej  komunikácie  v  rozsahu  špecifikovaný  verejným
obstarávateľom.  

2.2.  Rozsah  stavebnej  práce  je  spresnený  výkazom  výmer (Príloha  č.  2).  Architektonicko-stavebné
riešenie kopíruje existujúci stav. Dimenzionálny tvar v dĺžke, rozsahu a rozsiahlosti zastavaného priestoru
je daný výkazom výmer. Riziko správneho rozpočtovania a ocenenia potrebných stavebných prác ako aj
ich riadneho vykonania je na strane uchádzača (budúceho  zhotoviteľa). Do jednotkovej ceny je potrebné
zahrnúť materiál, prácu, presun techniky a všetky ostatné náklady spojené s predmetom zákazky.

2.3. Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác pri dodržaní
platných  STN,  technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických  požiadaviek  na  stavebné
práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

2.4. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.
z.,  v  znení  neskorších  predpisov  a  zmien,  ďalej  je  nutné sa  riadiť  nariadením vlády č.  392/2006 Z.  z.
o minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  pri  používaní  pracovných  prostriedkov,
nariadením  vlády  SR  č.  396/2006  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č.
254/1998 Z. z..
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
3.1 Verejný obstarávateľ umožňuje miestnu obhliadku realizácie predmetu zákazky, aby  záujemcovia si
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.  Cenovú ponuku uchádzač vypracuje na základe priložených príloh a obhliadky miesta
realizácie predmetu zákazky. Výkaz výmer je orientačný.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch  v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. po telefonickom
dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy.

II.4. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác: X.-XI. /2019

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 jazyk

II.8.  Mena : EUR

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : 
Tabuľky k oceneniu si môže záujemca/uchádzač vyžiadať písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa v lehote do 20.09.2019, poskytnuté im budú elektronicky najneskôr nasledujúci
deň po doručení žiadosti na adresu uvedenú žiadateľom.

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  23.09.2019   do    10:00 hod.
Otváranie ponúk: 
Dátum:  23.09.2019  o  11:00 hod.  Otváranie obálok je neverejné

III.3.  Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci  je termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi.
Obal musí byť označený menom a       adresou verejného obstarávateľa,  menom  a       adresou  uchádzača,  
nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Oprava komunikácií  “.
Súčasťou  ponuky  musí  byť  ponukový  list  (príloha  č.1),  nacenení  výkaz  výmer  (Príloha  č.  2),   čestné
vyhlásenie uchádzača (Príloha č.3) , opečiatkovaný a podpísaný štatutárom 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a     dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť  
len tie, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté.
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a     budú zo súťaže vylúčené!!  

III.4.  Stavebné práce bežne dostupné na trhu : nie

III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.12.2019

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 177 000,00                   
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
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IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  práce  v  rozsahu,  ktorý  zodpovedá  predmetu  zákazky.  Verejný
obstarávateľ  overí  splnenie  podmienok  účasti  náhľadom  obchodného  registra  alebo  registra
hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným
obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní. Uchádzač musí byť registrovaný v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z..

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Nepožadujú sa.

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : Nepožadujú sa

IV.4 Technické a kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa :
4.1 Verejný obstarávateľ v zmysle príslušnej STN 736121 a rezortných technologických predpisov MDPaT
SR stanovuje základné požiadavky na asfaltové zmesi nasledovne: 
- teplota zmesi počas prepravy nesmie klesnúť pod požadovanú teplotu spracovania v závislosti od druhu
asfaltovej  zmesi,  použitého  asfaltu  a  zhotovovanej  vrstvy  a  vyrobený  asfaltový  betón  musí  byť  čo
najrýchlejšie položený a zhutnený, 
-  vzhľadom  k  špecifickým  podmienkam  pri  realizácii  predmetu  zákazky  požaduje  verejný  obstarávateľ
minimalizovať  teplotné  straty  počas  dopravy zmesi  zakrytím korby vozidla  a minimalizáciou  dopravnej
vzdialenosti z výrobne na miesto pokládky,
-  zároveň  verejný  obstarávateľ  požaduje  minimalizovať  ďalšie  nežiaduce  účinky  prepravy  na  kvalitu
vyrobenej  zmesi,  t.  j.  hutnenie  zmesi  na  vozidle,  segregáciu  zmesi,  pokles  penetrácie  asfaltu,
nerovnomerné ochladzovanie zmesi a vytváranie ochladenej kôry,
-  vzdialenosť stavby od obaľovacej  súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení
nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 min,

4.2 Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ.

IV.5.  Ostatné  požiadavky :
5.1 Uchádzač predloží:
- ponukový list (príloha č.1), 
- nacenení výkaz výmer (Príloha č. 2)
- čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 3) ,

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade  neplatiteľa  DPH za  celý  predmet  zákazky.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa
nestanovuje. 

2.2 Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo
výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.

2.3 Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou  cenou vrátane DPH. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke.

2.4  Ponuky,  ktoré  nebudú  obsahovať  všetky  požadované  náležitosti  alebo  sa  budú  odchyľovať  od
podmienok  stanovených  v tejto  výzve  vrátane  jej  príloh,  nebudú  predmetom  vyhodnocovania.  Ceny
v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

3
Výzva na predkladanie ponúk



Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva o dielo

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
2.1 Predmet zákazky  bude  financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky
nebudú poskytnuté.  Úhrada  faktúr  bude  realizovaná  bezhotovostným  prevodom  v zmysle  platných
predpisov,  podľa  dohody  s úspešným  uchádzačom  upravené  v Návrhu  zmluvy  o  dielo.  Verejný
obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo.

VII. Doplňujúce informácie

VII. 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 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do  registra partnerov
verejného  sektora  a  nie  sú  zapísaní  v  registri  partnerov  verejného  sektora alebo  ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  

1.3   Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j.
e-mailom.  

1.4   Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu :  verejneobstaravanie@roznava.sk
Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a 
uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o      doručení  bude  považované  za  
preukázanie doručenia.   
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