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

27/2020/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
Internetová stránka

primator@roznava.sk
www.roznava.sk

Bankové spojenie

VÚB, a.s

Názov

Mária Kardošová

e-mail

verejneobstaravanie@roznava.sk

3. Kontaktná osoba vo
veciach technických

Názov

Ing. Tibor Vanyo

e-mail

tibor.vanyo@roznava.sk

4. Miesto a spôsob
predloženia/doručenia
ponuky

- e-mailom
- alebo osobne,
- resp. prostredníctvom
pošty:
Názov zákazky
Stručný opis zákazky

CPV kód

verejneobstaravanie@roznava.sk ,
podateľňa v sídle verejného obstarávateľa,
na adresu uvedenú v bode 1 , označené heslom
súťaže: „Prekládková stanica“
Prekládková stanica
Prekládková stanica bude slúžiť na preloženie
zmesového komunálneho odpadu, pozbieraného
a dovezeného na miesto prekládkovej stanice,
kde bude preložený a odvezený dodávateľom
služby.
45000000-7

Podmienky na získanie
súťažných podkladov

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú
uvedené v tejto výzve.

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
plnením záväzku poskytovateľa.
Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača.

2. Kontaktná osoba pre VO

5. Predmet obstarávania

6. Výsledok verejného
obstarávania

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
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.
7. Podrobný opis predmetu
zákazky (predmetu
obstarávania)

II.2. Stručný opis zákazky:
2.1. Predmetom zákazky je dodanie prefabrikátov tvaru T a vyhotovenie
prekládkovej stanice v súlade s platnými normami. Prekládková stanica bude
slúžiť na preloženie zmesového komunálneho odpadu, pozbieraného a
dovezeného na miesto prekládkovej stanice, kde bude preložený a odvezený
dodávateľom služby.
Projekt rieši vytvorenie prefabrikovaných železobetónových oporných stien z
ktorých bude vytvorený priestor pre prekladanie zberného komunálneho
odpadu v rámci areálu technických služieb na parcele 2211/9 v k.ú. Rožňava.
2.2. Železobetónové oporné steny budú vyskladané spôsobom podľa
predloženej PD. Umiestnenie oporných stien do systému podľa PD umožní
vytvorenie dvoch samostatných otvorených komôr kde sa bude nosiť a
následne prekladať komunálny odpad po naplnení komôr.
2.3. Rozsah stavebnej práce je spresnený výkazom výmer (Príloha č. 7).
a PD. Riziko správneho rozpočtovania a ocenenia potrebných stavebných
prác ako aj ich riadneho vykonania je na strane uchádzača (budúceho
zhotoviteľa). Do jednotkovej ceny je potrebné zahrnúť materiál, prácu,
presun materiálu/prefabrikátov a všetky ostatné náklady spojené s
predmetom zákazky.
2.4. Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni
stavebných prác pri dodržaní platných STN, technologických postupov,
všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
2.5. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické
ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien,
ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať
i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č.
254/1998 Z. z..
Hlavné miesto dodania
parcela 2211/9 v k.ú. Rožňava
alebo plnenia

zelené VO
iné

nie

8. Predpokladaná hodnota
zákazky

74 200,00

EUR bez DPH určená na základe aktualizovaného
rozpočtu zahŕňa všetky náklady súvisiace s
predmetom zákazky a to : náklady na výrobu,
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
10. Financovanie predmetu
zákazky

Ul. Štítnická 21

realizácia diela
katastrálne územie mesta Rožňava
do 30 dní od odovzdania staveniska

11. Lehota na predloženie
ponuky
12. Kritériá na vyhodnotenie
ponuky s pravidlami ich
uplatnenia a spôsob
vyhodnotenia
13. Pokyny na podanie
ponuky

dátum : 26.11.2020

lehota ukončenia prác

osobná obhliadka miesta (odporúča sa)
Záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky a bude
vo verejnom obstarávaní úspešný, pri výskyte
naviac prác, bude tieto náklady na naviac prác
znášať sám.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa.
Čas : 10:00 hod.
Najnižšia ponúknutá cena za celý predmet
zákazky s DPH.
forma – elektronicky
alebo v listinnej podobe

elektronicky
na
e-mailovú
adresu
verejneobstaravanie@roznava.sk , alebo
listinnej podobe - poštou alebo osobne na adresu
uvedenú v bode 1. tejto výzvy v lehote na
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

počet vyhotovení

1x

jazyk

slovenský

spôsob označenia
ponuky

Súťaž neotvárať „Prekládková stanica“ – ak je
relevantné

variantné riešenie

nepovoľujú sa

komplexnosť dodávky

ponuka na celý predmet zákazky

platnosť ponuky

31.12.2020

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
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) – PODPIS,
PEČIATKA
Výkaz výmer (Príloha č. 7 ) 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. 2,3 ) PODPIS, PEČIATKA

podmienky účasti
týkajúce sa osobného
postavenia § 32

14. Otváranie ponúk

technická alebo odborná
spôsobilosť § 34
26.11.2020
neverejné

15. Doplňujúce informácie

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať
stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o
oprávnení zhotoviť stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou
vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom
je uchádzač zapísaný.
Nepožaduje sa.
11:00 hod.
bez účasti uchádzačov

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,
bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
3. V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí.
4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5. 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
6. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora.
16. Iné

A: obhliadka miesta – Verejný obstarávateľ umožňuje miestnu obhliadku
realizácie predmetu zákazky, aby záujemcovia si 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
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
11:00 hod. po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými
v bode I. tejto výzvy. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
B: Zmluva o dielo – sa vyhotoví v 4 origináloch ;

17. Upozornenie

1. Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky
doručené v listinnej podobe po lehote na predkladanie ponúk budú
uchádzačom vrátené neotvorené.
2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183
zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude
zabezpečované písomne t. j. e-mailom.
4. 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.).
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.

V Rožňave dňa 16.11.2020
Prílohy: Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria
Príloha č. 2,3 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 – TS
Príloha č. 5 – Pôdorys
Príloha č. 6 – Zvislý rez
Príloha č. 7 – výkaz výmer

