
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“):

Číslo zákazky : Značka 10/2020/Ka

1.  Identifikácia verejného   
      obstarávateľa:

Ustanovenie zákona § 7 ods. 1 písm. b)

Názov Mesto Rožňava

Sídlo Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Štatutárny zástupca Michal Domik, primátor mesta

IČO 00328758

DIČ 2020937116

IČ DPH
e-mail

-
primator@roznava.sk

Internetová stránka www.roznava.sk

Bankové spojenie
Číslo účtu

VÚB, a.s.
SK

2.  Kontaktná osoba pre VO Názov Mária Kardošová

e-mail verejneobstaravanie@roznava.sk

3.  Kontaktná osoba vo 
      veciach technických

Názov Zlata Macková,  PaedDr. Mikuláš Gregor

e-mail zlata.mackova@roznava.sk  ;  
riaditel@tsmroznava.sk

4.  Miesto a spôsob  
      predloženia/doručenia 
      ponuky

Osobne/prostredníctvom
pošty: 

podateľňa v sídle verejného obstarávateľa

5.  Predmet obstarávania Názov zákazky Zabezpečenie  novej  technológie  na  zníženie
čpavku na mestskom zimnom štadióne

Názov procesu Rekonštrukcia  nízkotlakovej  časti  chladiaceho
okruhu

Stručný opis zákazky Cieľom VO je výber dodávateľa na zabezpečenie
výmeny zastaranej expanznej nádoby z hľadiska
bezpečnosti  a  spoľahlivosti  prevádzky  a  taktiež
kvôli  zníženiu  celkovej  náplne  chladiva  v
chladiacom  okruhu  pri  zachovaní  rovnakých
požadovaných prevádzkových parametrov. Spolu
s nádobou sa odporúča meniť aj prevádzkové a
servisné  armatúry  spolu  s  bezpečnostnou
výbavou tlakovej nádoby a potrubnými rozvodmi
až po už zrekonštruovanú časť ľadovej plochy. 

CPV kód 42513200-7 - Chladiace zariadenia
50730000-1 - Opravy a údržba chladiacich zostáv

6.   Výsledok verejného  
       obstarávania

Zmluva - písomná forma Zmluva o dielo § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník 

Minimálne zmluvné 
podmienky

Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR SR
č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  neskorších
predpisov  a  vyhláškou  MF  SR  č.  87/1996  Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. a
budú v  nej  zahrnuté všetky  náklady súvisiace  s
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plnením záväzku poskytovateľa.
Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača.

Cena bude určená v eurách nasledovne:  -  cena
spolu bez DPH - DPH 20% - cena spolu vrátane
DPH K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny
zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie sú
prípustné.
Miesto  a  termín  dodania  –  podľa  bodu 7  tejto
výzvy.
Platobné podmienky: 
•   Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi   
      preddavok. 
•    Platba bude vykonaná bezhotovostným 
      platobným stykom na základe riadne 
      vystavenej faktúry.
 •   Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
      stanovené právnymi predpismi pre daňové
      doklady. 
•    Splatnosť faktúry bude 30 dní od doručenia
      faktúry.
 •   Prílohou  faktúry  bude  súpis  vykonaných 
      sanačných  prác a dodávok potvrdený 
      objednávateľom

Dodacie  podmienky:  Poskytovateľ  vykonáva
činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú
zodpovednosť  podľa  zmluvy,  pričom  rešpektuje
technické  špecifikácie,  právne  a  technické
predpisy,  vyhlášky  platné v  SR,  najmä stavebný
zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.

Podmienky  vykonania
zákazky 

Na  uzavretie  zmluvy  s  uchádzačom  alebo
záujemcom sa v zmysle § 11 ZVO sa vyžaduje, aby
uchádzač  alebo  záujemca,  alebo  ich
subdodávateľ,  ktorý má povinnosť zapísať sa do
registra  partnerov  verejného  sektora,  musí  byť
zapísaný do registra partnerov verejného sektora.

7.   Podrobný opis predmetu  
       zákazky  (predmetu   
       obstarávania)

Predmetom  technického  návrhu  ,,Zabezpečenie  novej  technológie  na
zníženie  čpavku  na  mestskom  zimnom  štadióne  je  výmena  jestvujúcej
expanznej  nádoby,  čpavkových  čerpadiel  a  potrubných  rozvodov.
Navrhované riešenie zahŕňa nový nízkotlakový odlučovač čpavku s dvojicou
čpavkových  čerpadiel  vrátane  potrubných rozvodov  prevádzkových  a
servisných armatúr a taktiež bezpečnostnej výbavy tlakovej nádoby.
Nový nízkotlakový odlučovač čpavku bude napojený na existujúce potrubie
rozvodu ľadovej plochy. Nové riešenie nahrádza pôvodný stav, ktorý je na
hranici životnosti.
Úprava nízkotlakovej  časti chladiaceho okruhu zahŕňa výmenu čpavkových
čerpadiel s riadením hladiny v nízkotlakovom odlučovači a výmenou sacieho
a kvapalinového potrubia  k  ľadovej  ploche s potrebnými  prevádzkovými  a
regulačnými armatúrami vrátane tepelnej izolácie.
Rekonštrukčné práce nízkotlakovej časti zahŕňajú nasledovné činnosti :
-  odčpavkovanie   a   odplynenie   časti   chladiaceho  okruhu,  ktorý   je 
    predmetom  rekonštrukcie,
-  demontáž  expanznej  nádoby, čpavkových čerpadiel, armatúr  a  časti 
   potrubia,
- osadenie nového odlučovača čpavku a čpavkových čerpadiel,
-  montáž ventilov a bezpečnostnej výstroje tlakovej nádoby,



-  montážne a zváračské práce na potrubnom rozvode,
-  montáž podporných konštrukcií pre uchytenie potrubia,
-  uzatvorenie tlakového celku a vykonanie tlakových a tesnostných skúšok,
-  prepojenie nového potrubného rozvodu na už existujúci (ostré  prepojenia),
-  vykonanie ochranných náterov a označenie potrubia podľa druhu 
    pretekajúcej látky,
-  zaizolovanie tlakovej nádoby, čerpadiel a potrubného rozvodu tepelnou 
    izoláciou,
-  naplnenie nového zariadenia pracovnou látkou (čpavkom),
-  komplexné skúšky, skúšobnú prevádzku, zaškolenie obsluhy a spustenie 
    zariadenia do trvalej prevádzky.
Materiál potrubí a tvaroviek
Pri návrhu rozvodu čpavku a splnení požiadaviek kladených na chladiarenské
zariadenia musí byť dodržaná norma STN EN 378:2019 časť 1 až 4. Všetky
rúry  a   tvarovky   musia    byť   dodané   s   atestom   chemických   a
mechanických
vlastností materiálu.
Materiál armatúr pre čpavok
Navrhované  ventily  pre  čpavok  musia  spĺňať  požiadavky  kladených  na
chladiarenské zariadenia, musí byť dodržaná norma STN EN 378:2019 časť 2.
Všetky armatúry musia byť vyhotovené pre minimálny menovitý  tlak  PN40.
Musia  byť  certifikované  s  atestom  chemických  a  mechanických  vlastnosti
materiálu. Materiály všetkých častí vrátane upchávok musia byť vhodné pre
chladivo R717 a nesmú obsahovať meď a jej zliatiny.
Spoje rozvodného potrubia
Spoje  navrhovaného  rozvodného  potrubia  sú  zhotovené  zváraním  a
prírubovými spojmi. Zvarové spoje môžu vykonávať iba zvárači,  ktorí  majú
osvedčenie tejto činnosti podľa STN EN ISO 9606-1/október 2015 kvalifikačné
skúšky  zváračov,  tavné  zváranie  –  časť  1  Ocele.  Úpravu  zváracích  plôch
upraviť podľa STN 13 1075. Každý zvar je  potrebné označiť  značkou zvárača.
Uchytenie potrubia
Pre uchytenie potrubia sa použijú montážne objímky s izolačným púzdrom s
príslušným priemerom podľa dimenzie potrubia pripevnených na oceľových
profilových nosníkoch. Podrobnejšie rozpis prác je v PD  a   vo  Výkaze výmer.

Hlavné miesto dodania 
alebo plnenia

Zimný štadión, Štítnická ul., 048 01 Rožňava 

zelené VO

iné

NIE

osobná obhliadka miesta (odporúča sa)

8.  Predpokladaná hodnota   
      zákazky

100 096,00 EUR bez DPH určená na základe aktualizovaného 
rozpočtu zahŕňa všetky náklady súvisiace s 
predmetom zákazky a  to : náklady na dodanie 
tovaru, uskutočnenia stavebných prác, 
poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné 
náklady.

9.   Miesto a termín  dodania 
       predmetu zákazky, lehota
       na   dodanie   alebo 
       dokončenie predmetu 
       zákazky

Štítnická ul.,  048 01 
Rožňava

realizácia diela
k. ú. 2086/261; 2086/262

lehota ukončenia prác do 15.10.2020

10.  Financovanie predmetu   
        zákazky

dotácia z rezervy vlády Predmet zákazky financovaný z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR
- poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády
číslo  559  zo  dňa  20.10.2019  v súlade  s  §  3
Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní
dotácii pôsobnosti Ministerstva financií SR.



11.  Lehota na predloženie 
        ponuky

Dátum : 09.07.2020 Čas : 09:00 hod.

12.  Kritériá na vyhodnotenie 
        ponuky s pravidlami ich 
        uplatnenia   a   spôsob 
        vyhodnotenia

Najnižšia ponúknutá cena za celý predmet 
zákazky s DPH.

13. Pokyny na zostavenie  
       ponuky

forma V listinnej forme vyplnením príloh k tejto výzve a 
zaslaním na určenú adresu doručovania: 
a)  osobne/ listinne: Mestský úrad , 
      Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

počet vyhotovení 1 x

jazyk slovenský

spôsob označenia 
ponuky

Súťaž neotvárať „Zimný štadión CP“

variantné riešenie nepovoľujú sa

komplexnosť dodávky ponuka na celý predmet zákazky

platnosť ponuky 31.10.2020

poskytovanie informácií elektronicky

vysvetlenie V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených 
vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie 
priamo u zodpovednej osoby elektronickou 
poštou na adrese: 
verejneobstaravanie@roznava.sk    Verejný 
obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť 
informácie uvedené vo výzve na predkladanie 
ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi 
všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dni 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

požadované doklady Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno 
a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, prípadne 
aj telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 
spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – 
odporúčanie predloženia (Príloha č. 1) – PODPIS, 
PEČIATKA (ak relevantné)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na 
vyhodnotenie ponúk (Príloha 1) – PODPIS, 
PEČIATKA (ak je relevantné)

Výkaz výmer (Príloha č. 2 ) PODPIS, PEČIATKA –
ak  relevantné;  verejný  obstarávateľ  nepripúšťa
zmenu  rozsahu  a  obsahu  v  predmete
obstarávania;  predkladá  sa  v  písomnej  podobe
PDF, v xls formáte alebo zavzorcovaný funkciou
ROUND  na  dve  desatinné  miesta;  môže  byť
dožiadaný  vyplnený  v  XLS  formáte  pre  účely
kontroly VO;

Čestné  vyhlásenie  -  odporúčanie  predloženia
(Príloha č. 3 ) PODPIS, PEČIATKA
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podmienky účasti 
týkajúce sa osobného 
postavenia

technická alebo odborná
spôsobilosť

Súpis  subdodávateľov  (Príloha  č.  4) ak  je
relevantné
Návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 5)

Nepožaduje sa.
Oprávnenie uchádzača uskutočňovať práce v 
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok 
účasti náhľadom obchodného registra alebo 
registra hospodárskych subjektov ÚVO. 

Uchádzač  predloží  zoznam  poskytnutia  služieb
rovnakého alebo  porovnateľného  charakteru  za
predchádzajúcich  päť  rokov  s  uvedením  cien,
miest a  lehôt. PODPIS, PEČIATKA
Odôvodnenie primeranosti:  Podmienka účasti je
primeraná  a  jej  potreba  vyplynula  z  dôvodu
overenia  si  skutočnosti,  či  uchádzač  má
dostatočné  skúseností  na  uskutočnenie
predmetnej zákazky.

14. Otváranie ponúk 09.07.2020 10:00 hod.

neverejné bez účasti uchádzačov

15.  Ďalšie informácie Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti,
za  ktorých  sa  vyhlásilo  verejné  obstarávanie,  pričom  následne  nebude
uzatvorená Zmluva; 
•  zrušiť  použitý  postup  zadávania  zákazky  v  prípade,  že  v  termíne  na
predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka; 
•  nevybrať  ani  jednu  ponuku  v  prípade,  že  ponuky  nebudú  zodpovedať
určeným požiadavkám;
•  neprijať  ponuku,  ktorej  celková  cena  za  dodanie  predmetu  zákazky
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný
predmet zákazky;
 • uzatvoriť zmluvu len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať vykonaný 
zápis v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a 
finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.

16.  Iné A:  obhliadka  miesta  –  odporúča  sa  z  dôvodu  vyhodnotenia  možnosti
uskutočnenia  prác  –  kontakt:  zlata.mackova@roznava.sk/  +421918792944;
PaedDr.  Mikuláš  Gregor,  telefón:  +421905933949;  riaditeľ@tsmroznava.sk;
výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
B: Zmluva o dielo – sa vyhotoví v 4 origináloch ; 

17. Upozornenie S úspešným uchádzačom sa uzavrie zmluva. Výsledky prieskumu trhu budú
oznámené všetkým zúčastneným subjektom, ktorí predložili ponuku.

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria 
Príloha č. 2 – Položkový rozpočet – zadanie 
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 4 – Súpis subdodávateľov 
Príloha č. 5 – Zmluva o dielo


