
VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera  zákazka zadaná podľa § 117

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

Číslo zákazky : 48/2019/Ka

Názov zákazky : Rekonštrukcia  bývalého  Františkánskeho  Kláštora  a premena  na
kultúrno a kreatívne centrum,  Kláštor č. ÚZPF 467/1 – AHV,UHV,RV,
archeologický výskum

Postup verejného obstarávania : § 117

Spoločný slovník  obstarávania (CPV) : 71351914-3 - Archeologické služby; 45454100-5 Reštaurovanie; 
73110000-6 – Výskum

Predmet zákazky : služba 

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.s  k    

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  Mg. Ján Valko Tel.: 058/77 732 13  
e-mail : jan.valko@roznava.sk      

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Námestie baníkov - Kláštor 

II.2. Opis predmetu zákazky / Zámer projektu : 
Zámerom projektu je:
A/ pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu  -  architektonicko - historický výskum, 
B/ pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu -  reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie,
C/ pamiatkový výskum a dokumentácia vykonaného výskumu  -  archeologický výskum. 
Záujemca/uchádzač môže v predmetnej zákazke naceniť aj časť zákazky. 
Ponuka môže byť predložená aj  na jednu časť alebo na všetky tri  časti podľa možností, kvalifikácie a  oprávnení
na vykonávanie predmetných výskumov.
Účelom projektu je predovšetkým zachrániť a konsolidovať historické a umelecké hodnoty kultúrnej pamiatky.
Komplex Kostola sv.  Anny a priľahlého františkánskeho kláštora v Rožňave predstavuje jeden z najkrajších a
najvýraznejších  stavebných  celkov  historického  jadra  mesta.  Obe  budovy  boli  postavené  v  18.  storočí  v
neskorobarokovom slohu s neskoršou klasicistickou úpravou. Komplex neustále poškodzovali priam nezvyčajne
časté požiare, ktoré spôsobovali,  že na budovách prebiehali  dlhé,  ťahajúce sa rekonštrukcie.  V súčasnosti  v
kostole slúžia rímskokatolícke bohoslužby. Kláštor, však svojmu pôvodnému účelu už neslúži.
Vecné vyhodnotenie podporeného projektu bude  tvoriť:
a) písomná správa o realizácii projektu obsahujúca podrobné zhodnotenie prác vykonaných v súlade s účelom

poskytnutia dotácie a s rozhodnutím, resp. záväzným stanoviskom, ktoré k prácam vydal miestne príslušný
krajský pamiatkový úrad (v žiadosti o stanovisko zaslanej miestne príslušnému krajskému pamiatkovému
úraduje potrebné uviesť č. zmluvy, názov projektu a zámer poskytnutia dotácie),

b) fotodokumentáciu priebehu prác realizovaných z dotácie s popisom obsahu jednotlivých fotografií,
c) v prípade realizácie projektu, ktorý má charakter spracovania prípravnej, projektovej alebo reštaurátorskej

dokumentácie,  jedno  vytlačené  vyhotovenie  takejto  dokumentácie  spolu  so  záväzným  stanoviskom,
vyjadrením  príp.  rozhodnutím  miestne  príslušného  krajského  pamiatkového  úradu  k  predmetnej
dokumentácii; v odôvodnených prípadoch prijímateľ dotácie predloží v určenej lehote potvrdenie krajského
pamiatkového úradu o prijatí žiadosti o vyjadrenie k takejto dokumentácii a záväzné stanovisko, vyjadrenie,
príp. rozhodnutie doplnení dodatočne; v prípade, ak rozsah prípravnej, projektovej alebo reštaurátorskej
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dokumentácie je viac ako 100 strán A4, môže byť použitý digitálny nosič,
d) v prípade realizácie projektu,  ktorý má charakter  spracovania  pamiatkového výskumu,  jedno vytlačené

vyhotovenie takejto dokumentácie spolu so stanoviskom odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky, ktorá predmetný pamiatková výskum posúdila; v odôvodnených prípadoch prijímateľ
dotácie predloží v určenej lehote potvrdenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o prijatí žiadosti o
vyjadrenie k takejto dokumentácii a stanovisko doplnení dodatočne; v prípade, ak rozsah dokumentácie
pamiatkového výskumu je viac ako 100 strán A4, môže byť použitý digitálny nosič,

e)   správa o tom, že pri realizácii podporeného projektu bola primeraným spôsobom zabezpečená prezentácia  
podpory projektu použitím textu „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky“ (napr. články v médiách, vývesné tabule, bannery a iné); v texte odporúčame uviesť názov a účel 
projektu a evidenčné číslo zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

II.3.  Termín dodania alebo poskytnutia služby: podľa  termínov  uvedených  v Zmluve  č.  MK-
3815/2019/1.1 - najneskôr do 31.12.2019 

II.4.  Obhliadka miesta plnenia: 
4.1 V prípade záujmu je nutné obhliadku dohodnúť po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými
v bode 1 tejto výzvy. 
4.2 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.
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

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 :  do 18.10.2019
Čas :        do 10: 00 hod.,  
III.3.  Spôsob predloženia ponuky:
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!!  

3.1 Súčasťou ponuky musí byť :
 3.1.1.  Ponukový  list uchádzača ( príloha č. 1 výzvy ),  kde  budú  uvedené  Identifikačné údaje uchádzača  –
obchodné    meno,   adresa    sídla   uchádzača,   meno   a   priezvisko   štatutárneho  orgánu    resp.  osoby
oprávnenej  konať   za  uchádzača,  IČO,   IČ DPH. 
Čestné prehlásenie uchádzača ( Príloha č. 2 ). 
Doklady   musia  byť  odtlačené pečiatkou a podpisom  štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača. 
III.4.   Spôsob určenia ceny :
4.1  Uchádzač určí cenu v ponuke v Eur. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 
Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.
4.2   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. 
4.3  Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré
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nezapočítal do ceny predmetu zákazky. 
4.4  Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
III.5 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 31.12.2019

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ overuje priamo na základe zápisu
v registroch prostredníctvom elektronických verzií na www.orsr.sk;   www.zrsr.sk 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   Neuplatňuje sa

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

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva

VI.2. Financovanie predmetu zákazky :
 2.1  Dotačné prostriedky pridelené Ministerstvom kultúry SR na základe zmluvy číslo: MK-3815/2019/1.1 vo výške
20 000,00 € s DPH - vlastné zdroje verejného obstarávateľa min. 1 425 € s DPH. Maximálne finančné prostriedky,
ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii na jednotlivé výskumy vyjadrené v  % :
 Architektonicko-historický výskum - 26 %; Reštaurátorský výskum - 50 %; Archeologický výskum -24 %.
2.2.  Na  predmet  zákazky,  preddavky  nebudú  poskytované.  Verejný  obstarávateľ  uhradí  faktúru  za  riadne
zhotovené a odovzdané dielo. 
2.3. Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu , je 30 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
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  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.

1.7   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.
1.8  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    elektronicky  t. j. e-



mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk .
1.9   Cez   uvedenú   adresu   bude   prebiehať   všetka   korešpondencia   medzi   verejným   obstarávateľom
a záujemcami alebo uchádzačmi ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk, a  iné ).  
1.10  Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy emailom a oboznámiť
verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti. Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o  doručení  bude  považované
za  preukázanie doručenia.   
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