
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. 343/2015 Z.z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov 

Číslo zákazky : 20/2019/Na

Názov zákazky : Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce
Postup verejného obstarávania : Podľa § 117

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7

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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mobil : 0907 312 833
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Zlata Macková

Tel.: 058/7773260; mobil : 0918 792 944
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/stavenisko: Krátka č.30, Rožňava, KN-C 853/1
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
Predmetom zákazky je  zriadenie výdajne pitnej vody na kreditný odber na budove komunitného centra v rámci 
Výzvy, kód výzvy: 0PLZ-P06-SC611-2016-3 - Operačný program Ľudské zdroje.

Podrobný popis prác a materiálov je uvedený v prílohe č.1 – Podrobný opis,  v prílohách č.4, č.5 Výkaz –výmer,  
v Prílohe č.6 – Sprievodná a technická správa

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatvnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov 
zadania,  platných  STN  noriem,  technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických  požiadaviek,  
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certikované, 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
Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špeciické ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z., v  znení 
neskorších  predpisov  a zmien,  ďalej  je  nutné  riadiť  sa  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 
 Vyhlášku MŽP č.453/2000 Z.z. a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
Verejný  obstarávateľ  umožňuje  a doporučuje  miestnu  obhliadku  realizácie  predmetu  zákazky,  aby  si 
záujemcovia  sami  overili  potrebný  rozsah činnost a  získali  potrebné informácie  nevyhnutné na prípravu a  
spracovanie ponuky tak, aby bola kvaliikovaná a zohľadňovala celý objem činnost potrebných na realizáciu  
predmetu  zákazky.  Cenovú  ponuku  uchádzač  vypracuje  na  základe  priložených  príloh  a  obhliadky  miesta  
realizácie predmetu zákazky. Výkaz – výmer v prílohe č.4 a č.5 je orientačný.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 hod. po telefonickom dohovore s 
kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy.
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

II.4. Termín realizácie stavebných prác: 
Stavebné práce budú uskutočnené odo dňa  odovzdania a prevzata staveniska  max. do 4 týždňov
II.5.Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
II.6.Predloženie variantných riešení :
Pri  produktoch,  príslušenstvách  konkrétnej  značky  môže  uchádzač  predložiť  aj  ekvivalenty  inej  značky  v  
rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použita a musí 
mať  kvalitatvne  rovnaké  alebo  lepšie  vlastnost a  technické  parametre  ako  je  požadované  pri  pôvodnom  
predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty 
akceptovať, ak budú mať kvalitatvne rovnaké alebo vyššie výkonnostné charakteristky.
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 inancií  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 
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.  Administratvne 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 18.04.2019
Čas :       najneskôr do 10:00 hod.
III. 3.  Otváranie ponúk: 
Dátum : 18.04.2019 o  11:00 hod. na adrese určenej pre doručenie ponúk 
III.4.  Postup pri otváraní ponúk:
 Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
III.5.  Predloženie ponuky:  
Cenovú  ponuku  je  potrebné  doručiť  e-mailom,  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.
Verejný  obstarávateľ  požaduje  od uchádzačov,  aby  svoje  cenové ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú 
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.

III.6.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané: do 31.08.2019
III.7.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 4 900,00                    

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : 
Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí sú oprávnení uskutočňovať stavebné a vodoinštalatérske 
práce.
IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa.
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   Neuplatňuje sa.
IV.4.  Obsah cenovej ponuky:
- Cenová ponuka (Príloha č. 2)
- Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č.3) 
- Ocenený výkaz výmer (Príloha č. 4, Príloha č.5)
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V.  Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob hodnotenia cenových ponúk

V.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena v Eur
V.2.  Spôsob hodnotenia cenových ponúk : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s  DPH alebo celkom v prípade 
neplatteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do 
vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba 
ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitost uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe  
doručených ponúk. 
Ponuky,  ktoré  nebudú  obsahovať  všetky  požadované  náležitost alebo  sa  budú  odchyľovať  od  podmienok  
stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Ceny v ponukách uchádzači 
uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatnné miesta.
V.3.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
 Po  vyhodnotení  predložených  cenových  ponúk  na  základe  určeného  kriteria  bude  uchádzačom  odoslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho cenová 
ponuka je prijatá, ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. 

VI.  Spôsob vzniku záväzku, zdroj fnančných prostriedkov, platobné podmienky

VI.1.  Zmluva 
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzatvorenie zmluvy o dielo.

VI. 2. Zdroj fnančných prostriedkov :  Zákazka  bude  fnancovaná  z dotácie  Ministerstva  vnútra  SR  na 
podporu  sociálnych  a kultúrnych  potrieb  a riešenia  mimoriadne 
nepriaznivých  situácií  rómskej  komunity  a z   rozpočtu  verejného 
obstarávateľa.

VI.3. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Zhotoviteľovi nebudú poskytnuté inančné preddavky.
Cena  za  ukončené  dielo  bude uhradená na základe  predloženej  faktúry,  ktorej   prílohou  bude  súpis  prác  
a dodávok, potvrdený objednávateľom a zhotoviteľom.
Termín úhrady faktúry bude do 30 dní odo dňa doručenia  faktúry objednávateľovi, za predpokladu jej úplnost.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená žiadna ponuka, 
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnost, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
VII.2.  Prot rozhodnutu  verejného  obstarávateľa  o  určení  úspešného  uchádzača  pri  uplatnenom  postupe  
zadávania  zákazky  nie  je  možné podať  námietky  v  zmysle  §  170 odsek (8),  písm. b) zákona č.  343/2015 o  
verejnom obstarávaní.
VII.3.   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  uzatvoriť  zmluvu  s  uchádzačom  umiestneným  v  poradí  za 
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
VII.4. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
VII.5. Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    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 ( oslovenie, žiadost  o  vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  potvrdenie o  doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  považované  za 
preukázanie  doručenia.       
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