
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)

Číslo zákazky : 27/2019/Ka
Názov zákazky : Oprava vonkajšej fasády Radnice zo severnej strany 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce
Spoločný slovník  obstarávania
 ( CPV ) :

45262520-2

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.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických :
Ján Lázár

Tel.: 058/77 732 87; mobil : 0918 792 937
e-mail : jan.lazar@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/  stavenisko: Radnica Námeste baníkov, Rožňava 
 

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1 Predmetom   zákazky   je   oprava vonkajšej fasády na severnej čast Radnice. Na základe stavebného  
povolenia na budove Meštackého domu na Námest baníkov č. 31, ktorá je vedľa budovy Radnice sa robia  
rekonštrukčné práce . Počas realizácie prác je jediná možnosť vykonať opravu vonkajšej fasády na severnej  
strane a to  nad úrovňou novej  strechy. Pri  týchto prácach sa demontovala  strešná krytna a  konštrukcia  
strechy a tým sa odokryla severná strana obvodového múru Radnice, ktorá nie je omietnutá resp. aj tá časť  
ktorá  bola omietnutá v plyvom vonkajších prírodných podmienok sa stala nesúdržná  je potrebné ju očistť  
(osekať/oškrabať ), aby sa vytvoril čistý podklad pre novú vrstvu. Praskliny, resp. poškodené tehly ,kameň bude  
potrebné vyplniť. Práce je potrebné uskutočniť nie len z estetckého hľadiska, ale môže predstavovať závažnejší  
problém ohrozujúci celistvosť budovy.
Jedná sa o rozsah prác na  cca 250 m2. Nakoľko sa jedná o výškové práce,  stavbu a upevnenia lešenia je  
potrebné dohodnúť s  majiteľom  susediaceho priľahlého objektu.  Verejný obstarávateľ  zabezpečí  prístup k  
predmetnej stavbe.

II.3 Iné podmienky:
3.1  Predmet  zákazky  musí  byť  vyhotovený  na  vysokej  kvalitatvnej  úrovni  stavebných  prác,  pri  dodržaní 
parametrov  zadania,  platných  STN  noriem,  technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických 
požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
3.2 Všetky materiály a technológie použité v procese  realizácie  musia  byť  platne  certiované, resp. musia 
byť 
v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.3 Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
3.4 Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a  
nedeľného pokoja.
3.5 Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych siet spôsobené pri výkone prác a je povinný ich  
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uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
3.6 Uchádzač bude práce vykonávať prednostne v pracovných dňoch.
3.7 Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby 
neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na  
nevyhnutný rozsah. 
3.8 Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa na vykonávanie búracích prác po  
ukončení  pracovnej  doby  a  dôsledné  denné  upratanie  pracoviska  po  ukončení  prác,  dopravu  a  odvoz  
stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. 
3.9 Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku.
3.10 Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnost pri realizácii predmetu  
zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť  
poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 
3.11  Nakladanie  s  odpadmi  je  uchádzač  povinný  realizovať  v  zmysle  príslušných  právnych  predpisov 
upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie 
odpadu  musia  byť  uchádzačom zohľadnené  v  cenovej  ponuke.  Prípadné  škody  –  posthy,  ktoré  by  vznikli  
verejnému  obstarávateľovi  zanedbaním  povinnost uchádzača  v  tejto  súvislost,  bude  hradiť  uchádzač.  V  
prípade,  že  zo  strany  správneho  orgánu  dôjde  k  udeleniu  pokuty  alebo  inej  sankcie  voči  verejnému  
obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote  
uchádzač. 

Záväzného stanoviska KPÚKE : 
Zákon  NR SR  č.309/2007  Z.  z.  o   bezpečnost a  ochrane  zdravia  pri  práci  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 Z. z.;
Vyhláška MPSVaR SR č. 377/1996 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov; 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Z.  z.  o bezpečnost práce a  technických zariadení  pri  stavebných prácach; 
Nariadenia  vlády  SR  č.395/2006  Z.  z.  o podmienkach  poskytovania  osobných  ochranných  pracovných 
prostriedkov; 
Vyhláška  MPSVaR  SR  č.508/2009  Z.z.  na  zaistenie  bezpečnost a  ochrany  zdravia  pri  práci,  bezpečnost 
tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a odbornej spôsobilost; 
Nariadenie  vlády  SR  č.391/2006  Z.  z.  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných  požiadavkách  na 
pracovisku; Nariadenie vlády SR č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov; 
Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia;

Pracovné  prostriedky  /stroje,  vyhradené  technické  zariadenia/,  stavby  a ich  súčast je  možné  uviesť  do  
prevádzky podľa § 13 odst. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení zákona č.309/2007 Z. z. a § 5 odst. 1 nariadenia 
vlády SR č.392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie  bezpečnost a  ochrany zdravia pri práci, 
po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitm, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a  ich 
správne fungovanie.  

II.4.  Obhliadka miesta plnenia: 
4.1  Verejný  obstarávateľ  odporúča  miestnu  obhliadku  realizácie  predmetu  zákazky,  aby  si  
záujemcovia/uchádzači  sami  overili  potrebný  rozsah  činnost a  získali  potrebné  informácie  nevyhnutné  na 
prípravu  a spracovanie  ponuky  tak,  aby  ponuka  bola  kvalifkovaná  a zohľadňovala  celý  objem  potrebných 
činnost na realizáciu predmetu zákazky.

4.2  Cenovú ponuku záujemca/uchádzač vypracuje na základe priložených príloh a obhliadky miesta  realizácie 
predmetu zákazky.  Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 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.

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

II.5. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác: 31.05.2019
II.6.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
II.7. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú  sa  –  ak  súčasťou  ponuky  bude  aj  variantné  riešenie, 
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nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10.   Spôsob určenia ceny :

10.1  Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky č.  
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
10.2  Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  cenovej 
ponuke.
10.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu  
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
10.4  Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia 
na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.  Administratvne 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 24.05.2019
Čas :   najneskôr do 14:00 hod.

III.3.  Predloženie ponuky:
3.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk ,
poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci 
je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú  
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku.   
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a     budú zo súťaže vylúčené!!   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Súčasťou ponuky musí byť :

          3.3.1 Ponukový  list  ( Príloha  č.  1  výzvy )  +  ocenený  výkaz  výmer  v   zmysle  prílohy,  kde  budú  uvedené :
    Identfkačné 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. 
    3.3.2 Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 
III.4.   Minimálna  lehota,  počas  ktorej  sú  ponuky  uchádzača 
viazané:  

do 30.09.2019

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 9 800,00 

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : Neuplatňuje sa
IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   Neuplatňuje sa
IV.4.  Ostatné  požiadavky :
4.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnost 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 fnancie.

4.2   Uchádzač  v prípade  svojej  úspešnost 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.
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V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium 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 neplatteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. 
Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitost uvedené vo výzve.  
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva o dielo 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude fnancovaný  rozpočtu    verejného    obstarávateľa, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo. Splatnosť faktúry, 
ktorá musí spĺňať náležitost daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1  Ďalšie informácie :
1.1  Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
1.2  Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 v platnom znení.
1.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
1.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať 
fnančným   možnostam  verejného  obstarávateľa   alebo   predložené  obchodné  podmienky  budú  v  rozpore 
s požiadavkami verejného obstarávateľa.
1.5  Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.
1.6  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 ( žiadost  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy).  Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení   bude  považované  za   
preukázanie doručenia.       
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