
Výzva na predkladanie ponúk  
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov v súlade  § 9 ods.9  na  uskutočnenie 
stavebných prác 
 
Číslo:16/2014/Bo 
 
Názov zákazky : Revitalizácia detského dopravného ihriska – sociálne zariadenia 
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Telefón:   058/7773 213 
    Fax:    058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Ing. Tímea Bodnárová 
    e-mail:   timea.bodnarova@roznava.sk 

2.Typ zmluvy:  
Zmluva o dielo 

Kód CPV : 45000000-7   Stavebné práce  
 
3.Miesto dodania predmetu zákazky:  
Detské dopravné ihrisko, Vargovo pole, Rožňava 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vybudovanie sociálnych zariadení na detskom dopravnom ihrisku. Je 
potrebné vybudovať murovanú budovu z tehál a tvárnic rozmerov 4,5m x 3,90m s pultovou 
strechou z drevenej konštrukcie a zakrytú vlnitým plechom. Budova bude rozdelená 
nasledovne: WC muži, WC ženy, WC chlapci, WC dievčatá, WC personál, 3x predsieň 
s umývadlom a tečúcou teplou vodou z elektrického prietokového ohrievača. WC dievčat 
a chlapcov bude vybavené prenosnými detskými poklopmi. Podlahy budú z keramických 
dlažieb, obklady priestorov do výšky 1,80m z keramických obkladov. Odvetranie miestností 
bude riešené otváracími oknami. Omietky priestorov budú hladké s maľbou, vonkajšia 
omietka hladká ošetrená vonkajším náterom. Osvetlenie bude riešené stropnými svietidlami 
v každej jednej miestnosti. Pitná voda bude zabezpečená z verejného vodovodu. 
Odkanalizovanie objektu bude riešené napojením na verejnú kanalizáciu. V miestnosti WC 
personál sa bude nachádzať takisto aj výlevka. Vykurovanie budovy nie je potrebné nakoľko 
sa jedná o sezónnu prevádzku t.j. od mája daného roka do konca októbra daného roka. 
Základy na predmetnú stavbu nie je potrebné vybudovať nakoľko sa tam nachádzajú pôvodné. 
 
5.Rozdelenie predmetu zákazky:  
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

6.Možnosť variantného riešenia:  
Nie. 

7.Podmienky účasti záujemcov : 
� uchádzač dokladuje oprávnenie poskytovať požadované práce výpisom z obchodného 

registra alebo výpisom zo živnostenského registra. Originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača, 



� uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie je   
v   likvidácii,  ani   nebolo   proti   nemu  zastavené  konkurzné   konanie  pre  
nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz   pre  nedostatok  majetku, 
� prehlásenie   uchádzača,  že  nemá  dlhy  voči   mestu,   alebo  ním   zriadeným  

mestským organizáciám(napr. na daniach,  na  poplatkoch  za  TKO, na  zaplatení  
kúpnej  ceny,  na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.)  
Uvedené  skutočnosti  preukazuje  uchádzač  čestným prehlásením.   

 
8. Termín ukončenia prác: 
Máj 2014   

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Navrhovaná  cena musí byť vyjadrená v eurách. 

Ak je uchádzač  platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť upozorní.  
 
10.Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 a) dňa 25.04.2014 do 11.30 h. 
 b) doručenie    poštou   na    adrese   uvedenej   v   bode 1. tejto výzvy, v   prípade osobného  
doručenia  uchádzači    odovzdajú    ponuku  do   podateľne  Mestského   úradu  v  Rožňave. 
V  prípade,  že   uchádzač  predloží  ponuku  prostredníctvom   poštovej  zásielky,    
rozhodujúci   je    termín  doručenia ponuky  verejnému  obstarávateľovi.  
 c)uchádzač   vloží   ponuku   do   samostatného  obalu,  obal  musí  byť  uzatvorený, 
 d) obal  ponuky  musí  obsahovať  nasledovné  údaje : 

� adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenú  v  bode  1, 
� adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
� označenie – heslo  súťaže   „Detské dopravné ihrisko“. 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
11.Obsah cenovej ponuky:, 
� identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo  

telefónu, číslo faxu, 
� návrh na plnenie kritéria bod č. 14  (Príloha č. 2,3) 
� doklady a dokumenty podľa bodu č. 7  

 
12.Splnenie podmienok účasti : 
Splnenie podmienok účasti  bude  posudzované na základe predloženia  požadovaných  
dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
13.Spôsob financovania:  
Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 7 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia.  
      Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000,- € s DPH 
 



14. Kritérium na hodnotenie ponuky: 
- cena vrátane DPH /max. 70 bodov/ 
- lehota výstavby /max. 30 bodov/        
 
15. Lehota viazanosti ponúk: 
Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.06.2014 

16. Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
V tejto  Výzve  sú  uvedené všetky  podklady  na   predloženie   cenovej  ponuky. Ďalšie  
súťažné  podklady  sa  preto  neposkytujú. 
 
17.Ďalšie podmienky: 
Verejný  obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z predložených ponúk,    
ak cenová ponuka nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa.  
Komunikácia   medzi  verejným   obstarávateľom   a  uchádzačmi  bude  zabezpečovaná    
písomne  e-mailom. Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu  e-mailovú  adresu  
timea.bodnarova@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  o  doručení  každej  e-mailovej  korešpondencie  (správy). Potvrdenie  
prostredníctvom  e-mailu  o  doručení , bude  považované  za  preukázanie  doručenia.       
 
V Rožňave dňa 17.04.2014 

     
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č. 1 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



Príloha č. 2 

 

 

Ponuka 

 

Názov zákazky: „Revitalizácia detského dopravného ihriska – sociálne 

zariadenia“ 

 

P. č. Názov prác Cena bez 

DPH v EUR 

DPH 

v EUR 

Cena spolu 

s DPH v EUR 

1. Revitalizácia detského dopravného 

ihriska –sociálne zariadenia 

   

 Cena spolu    

 

Platca DPH: ÁNO/NIE* 

 

Obchodné meno uchádzača:................................................................................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania: ............................................................................................................. 

 

Lehota na dodanie alebo na dokončenie predmetu zákazky v dňoch: ........................................... 

 

Osoba oprávnená v mene uchádzača konať: ...................................................................................... 

        meno, priezvisko, podpis 

 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite 
 

 



Príloha č. 3 

 

Názov zákazky: „Revitalizácia detského dopravného ihriska – sociálne 

zariadenia“ 

 

p.č. Popis položky MJ Množstvo Cena bez DPH Cena s DPH 

1. Oceľová zárubňa ks 9   

2. Osadenie zárubní ks 9   

3. Okná 60/60 ks 5   

4. Dvere hladké drevené 80/197 ks 9   

5. Montáž dverí ks 9   

6. Dlažba keramická m2 19   

7. Montáž keramickej dlažby m2 19   

8. Príplatok za špárovanie m2 19   

9. Montáž soklov m 16,80   

10. PVC potrubie kanalizačné m 25   

11. Potrubie vodovodné PP DN 20 m 30   

12. Montáž armatúr ks 5   

13. Splachovacie nádrže ks 5   

14. Montáž splachovacích nádrží ks 5   

15. WC misa ks 5   

16. Pisoáre ks 4   

17. Pisoáre detské ks 2   

18. Umývadlo ks 3   

19. Umývadlo detské ks 2   

20. Batéria drezová ks 3   

21. Montáž batérií ks 3   



22. El. prietokové ohrievače ks 3   

23. Obklad keramický m2 18   

24. Omietka vnútorná m2 60   

25. Omietka vonkajšia m2 45   

26. Klampiarske PZ rúry m 10   

27. Nátery kovových konštrukcií m2 15   

28. Vnútorné maľby 2x m2 60   

29. Tesárske profily na strechu 

pultovú 

kg 320   

30. Plechová krytina m2 30   

31. Montáž krytiny m2 30   

32. Murovanie stien z profixu m3 13   

Spolu   

 

 

 


