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

Mesto Rožňava v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
 niektorých  zákonov  v   znení   neskorších  predpisov,  týmto  vyzýva  na  predloženie cenovej ponuky na
zákazku  verejného obstarávania.

I.    Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Mesto Rožňava

Sídlo : Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

IČO : 00 328 758

Zastúpenie : Michal Domik, primátor mesta

Kontaktná  osoba  vo  veciach  verejného
obstarávania: 

Mária Kardošová ; tel.: +42158/7773256
email.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná  osoba  vo  veciach  predmetu
obstarávania:

Mgr. Martin Mikolaj Tel.: +42158/7773247; 
mob.:+421917977030;email.: martin.mikolaj@roznava.sk  

Číslo zákazky : 06/2022/Ka

Názov zákazky : Vypracovanie  projektovej  dokumentácie   pre  územné
konanie   v stupni  pre  stavebné  povolenie  a realizáciu
stavby –  „Cyklochodník pri Drázuse“ 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby

Postup verejného obstarávania : podľa § 117 

Kód CPV: 71242000 – 6  Príprava projektov a návrhov, odhad 
nákladov 

II.  Opis zákazky

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad  Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky: 

2.1   Predmetom  zákazky  je  Vypracovanie  projektovej  dokumentácie   pre  územné  konanie   v stupni  pre
stavebné povolenie a realizáciu stavby – „Cyklochodník pri Drázuse“
Miesto stavby:  k.ú. mesta Rožňava 

2.2 Popis navrhovanej cyklotrasy bude nasledovný:

Navrhovaná  trasa  by  začínala  v  Rožňave od  križovatky  ulíc  Čučmianska  dlhá a  Jána Amosa  Komenského
v stanovišti, ktoré by sme považovali za “štartovacie“, tzv, „Infopoint“, ktorý je lokalizovaní na KNC parc. č.
875/469,  kde by sme požadovali predložiť jeho nenáročné riešenie v nadväznosti na potreby pre užívateľov
trasy, ktorý bude predstavovať bod oddychu, umiestnenia stojanov na bicykle,   servisné stojany na bicykle,
nabíjaciu stanicu pre e-bike, informačnú tabuľu o trase a významných/zaujímavých/základných informáciách
mesta  a pod..
Ďalej bude trasa pokračovať vedľa areálu ihriska Spojenej školy a potokom Drázus.
 V  súčasnosti  sa  jedná  o  nespevnenú  vyčistenú  plochu  od  samonáletov.   Povrch  cyklochodníka  má  byť
navrhnutý ako asfaltobetónový povrch – obslužná komunikácia v šírke 2 metre. V uvedenom úseku po 100
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metroch je potrebné navrhnúť napr. kovové schody ako náhradu za existujúce betónové schody do koryta
potoka  Drázus.   Dĺžka  úseku  je  asi  300  m,  miestami  je  potrebné  riešiť  aj  opravy  oplotenia  v  súlade  s
protipovodňovými a bezpečnostnými normami. Cyklotrasa bude prechádzať cez  potok Drázus cca 9 m dĺžky na
ulicu Normovú, ktorá bude súbežná už  s existujúcou lávkou pre chodcov. Existujúcu lávku je potrebné rozšíriť
podľa príslušných noriem a predpisov pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry a projektovanie miestnych
komunikácií, aby ju mohli využívať nielen cyklisti, ale aj chodci. 
S prechodom cez potok Drázus na ulicu Normovú, pokračuje cyklochodník súbežne s komunikáciou a po 100
metroch križuje komunikáciu pri OC Tesco a autobusovej stanice. 
Následne pokračuje na existujúcej komunikácii popri škole na ulici zeleného stromu v úseku po 600 metroch k
veľkej  svetelnej  križovatke  s  ulicou  Košickou.  Pokračovať  má v  smere  k  Póschovej  záhrade po nespevnej
ploche,  popri  budove Mestského úradu a  Baníckeho múzea po 900 metroch križuje  komunikáciu  na ulici
Pionierov po existujúcej komunikácii a chodníku .
 Po 1000 metroch križuje komunikáciu na ulici Šafárikovu a smeruje na sídlisko Vargové pole. Trasa pokračuje
po nespevnej komunikácii v parkovej časti stále súbežne s potokom Drázus , následne po 1500 metroch má
križovať  komunikáciu  na ulici  Letnej  zo  zjazdom do garážovej  dediny v  smere do priemyselnej  oblasti po
čiastočne spevnenej komunikácii. 
Po 1850 metroch ústi na existujúci chodník  popri ceste I. triedy 67 v smere ku všešportovému areálu kúpaliska
a dopravnému ihrisku v Rožňave, tu by sa po 2450 metroch ukončila. Táto cyklotrasa by sa v ďalšej etape
neskôr mala napájať na plánovaný cyklo - koridor Eurovea.

Pozdĺž  novostavby  cyklotrasy  budú  situované  prvky  doplnkovej  cyklistickej  infraštruktúry  –  odpočívadlá,
stojany na bicykle, servisné stojany na bicykle, stanicu pre e-bike a pod.. 
Navrhovaná  cyklotrasa  bude  pozemná  komunikácia  –  predovšetkým  ako  segregovaná  cyklistická  cestička
s voľnou šírkou koruny 2-3 m.  V extraviláne s najvyššiu dovolenou rýchlosťou 15 km/hod, kde budú mať
cyklisti a korčuliari obojsmerné pruhy šírky 1 m.
Intenzita  sa  odhaduje  na 200 cyklistov  za  hodinu.  Uvedený  úsek  cyklistickej  komunikácie  predstavuje
plánovanú novostavbu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke 2,45 km. Pozdĺž cyklotrasy je potrebné riešiť aj
verejné osvetlenie a asfaltové reflexné prevedenie.

2.3 Predmetnú zákazku bude potrebné riešiť až po stavebné povolenie!!

Ostatné požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto Výzvy.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
Verejný obstarávateľ odporúča miestnu obhliadku realizácie predmetu zákazky, aby si záujemcovia/uchádzači
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 záujemca/uchádzač vypracuje na základe  obhliadky miesta realizácie
predmetu zákazky. Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Obhliadku je  možné uskutočniť   v  pracovných dňoch v  čase  od 8.00 hod do 14.00 hod.  po telefonickom
dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode 1 tejto výzvy.

II.4. Termín dodania  : VI/2022 

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
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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:  
2.1 Dátum :  do 02.02.2022
2.2 Čas :      do  09:00 hod.

III.3.  Miesto a spôsob predloženia ponúk:
3.1. Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a v Prílohe č.
1 . 
3.2. Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk  v termíne na
predkladanie ponúk.

3.3 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.

3.4 Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené!!

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.03.2022

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 46 125,00

vypracovanie PD  -  43 748,00
autorský dozor     -    2 377,00

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre poskytnutie služby, vyjadrená sumou bez
DPH. Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  na  základe  prieskumu  trhu  na  predmet
zákazky.

IV.  Podmienky účasti  uchádzačov

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
Oprávnenie uchádzača že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 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. 

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

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :            Neuplatňuje sa.

IV.4.  Obsah ponuky uchádzača :
4.1 Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (Cenovú ponuku)  /Príloha č. 3/
4.2 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača / Príloha č. 4/

V.  Vyhodnotenie cenových ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Rozhodné kritérium na vyhodnotenie ponúk 
V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, 
ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, 
prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. 
Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
2.1  Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných obchodných
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názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
2.2  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. 
2.3  Ako platná ponuka bude akceptovaná  iba ponuka spĺňajúca všetky  požadované náležitosti  uvedené vo
výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.
2.4  Verejný  obstarávateľ  prijme  cenovú  ponuku  s najnižšou  navrhovanou  zmluvnou   cenou  vrátane  DPH.
Ponuky,  ktoré  nebudú  obsahovať  všetky  požadované  náležitosti  alebo  sa  budú  odchyľovať  od  podmienok
stanovených v tejto výzve vrátane jej  príloh,  nebudú predmetom vyhodnocovania.  Na skutočnosť,  že nie je
platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke.  
2.5 V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
2.6  Všetkým  uchádzačom,  ktorí  predložili  ponuku  v lehote  predkladania  ponúk,   bude  zaslané  oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
2.7 Ceny v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Typ zmluvy: Zmluva 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
2.1 Predmet zákazky  bude  financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky nebudú
poskytnuté.
2.2 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody
s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy. 
2.3 Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne dodané, zhotovené a odovzdané dielo.
2.4 Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1. Ďalšie informácie :
1.1  Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená verejným
obstarávateľom
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo
presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

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

1.3   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.   

Prílohy : 1 ,2, 3, 4

Rožňava dňa, 24.01.2022
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