
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 : 36/2019/Ka

Názov zákazky : Kalvária – Rožňava  - oprava zastávok

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce

Spoločný slovník  obstarávania
 ( CPV ) :

45212314-0

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 :
Zlata Macková

Tel.: 058/77 732 60; mobil : 0918 792 944
e-mail : zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/  stavenisko: k. ú. Rožňava časť Kalvária 
 

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1 Predmetom   zákazky   je   oprava   12 kaplniek (zastavení) nachádzajúcich sa v intraviláne mesta
Rožňava  –  v  časti  Kalvária.  Riešenie  opravy  12  kaplniek  pozostáva  z  vyškárovania  základového
kamenného  muriva,  opravy  prístupových  schodíkov  cementovým  poterom,  oprava  vonkajších
omietok s novým akrylátovým náterom, výmeny pôvodnej drevenej strešnej konštrukcie a šindľovej
krytiny. Drevené konštrukcie sa ošetria impregnačným náterom. 
Súčasťou predmetnej zákazky sú aj reštaurátorské práce na 12 sakrálnych obrazoch a osadenie 14
krížov a dvoch nových sakrálnych obrazov.
Ku zastávkam sa vytvorí štrková cesta, vrátane zemných prác. Osadia sa parkové lavičky s operadlami
a smetné koše, vrátane zemných prác, základových konštrukcií a spojovacieho materiálu.
V hornej  časti  zastavení  sa  vytvorí  oddychová  zóna  –  vyrovnanie  terénu,  vyhotovenie  podkladu
a osadenie dreveného stola s lavicami. Súpis týchto prác tvorí výkaz výmer.

II.3 Iné podmienky:
3.1 Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni, 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  certifkované, 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.
3.5 Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác a je povinný ich
uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
3.6 Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii  predmetu
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zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť
poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 
3.7 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. 
3.8 Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v
tejto súvislosti, 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.  

II.4.  Obhliadka miesta plnenia: 
4.1  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.

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 tieto  zahrnúť do ponuky po obhliadke miesta
stavby !

II.5. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác: 15.11.2019

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,
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 financií 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.  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 20.09.2019 – oprava predlžuje sa termín predkladania ponúk  do 25.09.2019
Čas :   najneskôr do 11:00 hod.

III.3.  Predloženie ponuky:
3.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk ,
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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!!   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Súčasťou ponuky musí byť :

          3.2.1 Ponukový  list  ( Príloha  č.  1  výzvy )  +  ocenený  výkaz  výmer  v    zmysle  prílohy,  kde  budú  uvedené
aj  

    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. 
    3.2.2 Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 
III.4.   Minimálna  lehota,  počas  ktorej  sú  ponuky  uchádzača
viazané:  

do 30.11.2019

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 32 000,00 

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti 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 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.

4.2   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.

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

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva o dielo 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude financovaný  z regionálneho príspevku a z rozpočtu    verejného    obstarávateľa,
pričom  preddavky  nebudú  poskytnuté.  Verejný  obstarávateľ  uhradí  faktúru  za  riadne  zhotovené
a odovzdané dielo.  Splatnosť  faktúry, ktorá musí  spĺňať  náležitosti daňového dokladu,  je  30 dní  od jej
doručenia verejnému obstarávateľovi.
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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
finančným   možnostiam  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 ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  
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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