
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.  (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 01/2020/Ka

Názov zákazky : Oprava povlakovej živičnej krytiny

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce

Spoločný slovník  obstarávania
 ( CPV ) :

45261910 – 6; 45260000 – 7; 45261214 -7; 45261300 -7;
45261320 -3;

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 60; mobil : 0918 792 944
e-mail : jan.lazar@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/  stavenisko: Budova na Krátkej ul. č. 30, Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky: 
Predmetom   zákazky   je oprava   strešného   plášťa   na   budove   Krátka 30.   Jestvujúca krytina je v celom
rozsahu zvetralá, popraskaná a na mnohých miestach preteká.  Strešný plášť  je potrebné opraviť v celom
rozsahu  s  asfaltovaným   hydroizolačným  pásom  SBS  elastomérom  na  sklenenej  tkanine  s  minerálnym
plnidlom, s hrúbkou 4,0 mm,   na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou
fóliou. 
Požadované   práce  na  plochej   streche  v  rozlohe   /  690 m2 /  :

- dôkladne  vyčistenie  celej  plochy  strechy,   zosekanie  všetkých  vydutín  a   nerovnosti  zaliatie  prasklín
gumoasfaltovou hmotou, penetrácia, 

- demontáž jestvujúceho oplechovania a spätná montáž nového oplechovania , 
- demontáž a montáž nových odkvapových žľabov, zvodov,
- oprava komínov,
- olemovanie komínov,
- celoplošne natavenie krytiny  vrátane atiky a kompletné pretmelenie všetkých spojov, 
- demontáž a spätná montáž nového  bleskozvodu, vyhotovenie revíznej správy,
- odvoz a likvidácia odpadu,
- odovzdanie a prebratie staveniska, protokolárne odovzdanie. /Podrobnejšie vo výkaze výmer/.

Predmetom zákazky  je   oprava  povlakovej živičnej krytiny  na budove Krátka 30. Objekt je jednopodlažná
budova s vyššou svetlou výškou v prednej časti (západná strana budovy). Svetlá výška v nižšej časti je cca  275
cm.  
Strešná konštrukcia je riešená ako plochá jednoplášťová  konštrukcia s vonkajším odvodnením do vpustov.
Strešná konštrukcia nie je vetraná. Hydroizolácia strechy je z asfaltových pásov v časti s minerálnym posypom,
v časti s reflexným náterom a v časti so značne poškodenou a zvetranou hydroizoláciou bez ochrannej vrstvy.
Strešná konštrukcia v súčasnosti je na viacerých miestach v havarijnom stave  a zateká. Hydroizolácia strechy
je poškodená hlavne vo svojich detailoch -  pri prestupoch a napojeniach na zvislé steny a atiky. Na týchto
miestach je hydroizolácia nefunkčná, čo spôsobuje zatekanie vody.
Všetky klampiarske konštrukcie na streche sa navrhujú nové. 
Zámočnícke konštrukcie na streche (lem. komínov, oplech. atiky, žľaby, okapy)  sa navrhujú nové. 
Bleskozvod na objekte bude nový. Podrobnejšie rozpis prác je vo Výkaze výmer.
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Iné podmienky:
- Predmet  zákazky  musí  byť  vyhotovený  na  vysokej  kvalitatívnej  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. 

- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, 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. 

- Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku. 
- Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov. 
- Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác a je povinný ich

uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 
- Uchádzač bude práce vykonávať prednostne v pracovných dňoch. 
- 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. 

- Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku.
- Uchádzač  odstráni  na  vlastné  náklady  odpady,  ktoré  sú  výsledkom jeho  činností  pri  realizácii  predmetu

zákazky. 
- V  prípade  nesplnenia  týchto  požiadaviek  môže  verejný  obstarávateľ  na  náklady  uchádzača  zabezpečiť

poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 
- 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 – 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.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
3.1  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.  
3.2  Cenovú ponuku záujemca/uchádzač vypracuje na základe priložených príloh a obhliadky miesta realizácie
predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
3.3 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.4. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác: I. Q -2020

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

II.9.   Spôsob určenia ceny :
-  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. 
-   Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
    ponuke.
-  Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky
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     vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
-  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 17.01.2020  
Čas :   najneskôr do 11:00 hod.

III.3  Otváranie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná dňa 17.01.2020 bez účasti uchádzačov. S úspešným uchádzačom uzavrie verejný
obstarávateľ zmluvu o dielo. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného
obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri  postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať námietky. O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači vyrozumení v súlade s § 55 “zákona“.

III.4.  Predloženie ponuky:
3.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
uvedenú  v bode  I.  tejto  výzvy  v lehote  na  predkladanie  ponúk,  rozhodujúci  je  termín  doručenia  ponuky
verejnému obstarávateľovi. 
3.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 
3. Označenie „súťaž - neotvárať“ 
4. Označenie heslom súťaže: „Oprava strechy“ 
3.3 Súčasťou ponuky musí byť :
      1.   Ponukový  list  (príloha č. 1 výzvy ) v zmysle prílohy,  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.  
            Ponukový  list  musí  byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej 
            konať za uchádzača. 
      2.   Ocenený  výkaz  výmer  (Príloha č. 4)
      3.   Čestné prehlásenia (Príloha č. 2, 3) 

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!!

III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.07.2020

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 25 000,00   €        

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
1.1   Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  práce  v  rozsahu,  ktorý  zodpovedá  predmetu  zákazky.  Verejný
obstarávateľ  overí  splnenie  podmienok účasti náhľadom obchodného registra  alebo registra  hospodárskych
subjektov  ÚVO.  V  prípade  pochybností  je  uchádzač  povinný  v  lehote  určenej  verejným  obstarávateľom
preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   
Uchádzač predloží:
3.1 Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočným odborným, strojovým, technickým a personálnym
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zabezpečením na realizáciu predmetu zákazky (Príloha č. 3)

3.2 Minimálna požadovaná úroveň štandardov :

Úspešný  uchádzač  predloží  zoznam  uskutočnených   stavebných  prác   rovnakého  alebo  porovnateľného
charakteru za predchádzajúcich tri roky s uvedením cien, miest a  lehôt uskutočnenia stavebných prác. 

Odôvodnenie  primeranosti:  Podmienka  účasti  je  primeraná  a  jej  potreba  vyplynula  z  dôvodu  overenia  si
skutočnosti, či uchádzač má  dostatočné skúseností na uskutočnenie predmetnej zákazky.

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
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. Ak sa do
vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. 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  uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“).

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
a)  Výsledkom  verejného  obstarávania  bude  Zmluva  na  realizáciu  stavebných  prác,  uzavretá  podľa  §  536
Obchodného zákonníka . 
b)  Objednávateľ  neposkytne  dodávateľovi  žiaden  preddavok.  Predmet  zákazky  bude  financovaný  formou
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. 
c)  Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
d)  Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na
základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok podpísaný zodpovednými zástupcami
oboch zmluvných strán.
e)   Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti v  zmysle  zákona č.  222/2004 Z.  z.  o  DPH v znení  neskorších
predpisov.
f)  V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude
obsahovať  nesprávne  alebo  neúplné  údaje,  objednávateľ  je  oprávnený  ju  do  dátumu  splatnosti  vrátiť
dodávateľovi.  Dodávateľ  faktúru  podľa  charakteru  nedostatku  buď  opraví,  alebo  vystaví  novú  faktúru.  Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
g)  Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočný rozsah
prác potrebných na úplné vykonanie predmetu zákazky.
h)   Objednávateľ  požaduje  záruku  na  predmet  zákazky  minimálne  60  mesiacov  odo  dňa  jeho  prevzatia
uvedeného v preberacom protokole.
i)  Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením preberacieho
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
j)  Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  
k)  Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia
písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ sa
zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je
bezplatné.
l)  Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa len v prípade
vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni. 
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m)  Zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
546/2010 Z.  z.,  ktorým sa dopĺňa zákon č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mesta Rožňava  zverejniť
zmluvu ako aj faktúru vyplývajúcu zo zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
n)  Predmet zákazky bude financovaný    z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky nebudú
poskytnuté.  Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov,  podľa
dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo.

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 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.
1.6   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.
1.7 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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