
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade s § 9 ods.9  zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov na uskutočnenie prác  

 
 
Číslo: 24/2014/Ka 
 
Názov zákazky :  „Likvidácia azbestovocementovej strešnej krytiny a montáž novej krytiny“ 
       
1.    Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie : Mesto Rožňava  
IČO : 00328758 
Sídlo organizácie : Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
Internetová adresa:  www.roznava.sk 
Kontaktné osoby:   
Vo veciach verejného obstarávania:   
Mária Kardošová 
Telefón : 058/7773256 
Email: maria.kardosova@roznava.sk 
Vo veciach technických:  Ján Lázar   
Telefón : 058/7773287, 0918 792 937 
Email: jan.lazar@roznava.sk  
  

  
2.    Typ zmluvy:  
       Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka. 

3. Opis požiadaviek na zákazku:  
        Verejný obstarávateľ požaduje vykonať demontáž azbestovocementovej ( ďalej len AZC 

mat.“) strešnej  krytiny (vlnitý eternit)   nachádzajúcej  sa  na   prístreškoch  chodieb,  
ktoré   spájajú   jednotlivé   pavilóny   MŠ  v rozsahu 312  m2  s následným odvozom 
a likvidáciou nebezpečného odpadu. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje pred 
montážou novej strešnej krytiny uskutočniť, premaľovanie železnej konštrukcie 
a zábradlí. 

      (Rozmery chodieb: 72,5 m x 2,4 m; 49,5 m x 2,4 m; 8,00 m x 2,4 m) celkom 130 m  x 2,4 
m = 312 m2   

        Zoznam požadovaných činností: 
1. Demontáž AZC materiálu: 

 vypracovanie potrebnej dokumentácie pre RÚVZ k vydaniu povolenia na demontáž 
AZC a následné zabezpečenie povolenia, 

 vypracovanie projektu, plánu práce na likvidáciu AZC mat., 
 podanie žiadosti k vystaveniu povolenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

vydané príslušným OÚŽP, 
 správne poplatky na RÚVZ a OÚŽP 
 vytvorenie kontrolovaného pásma, 
 penetrácia a stabilizácia AZC mat. s prípravkom A penetration power, 
 demontáž AZC strešnej krytiny 
 zabalenie odstráneného materiálu s obsahom azbestu do uzatvorených vriec 

s označením nebezpečného odpadu, 
 povysávanie konštrukcií v mieste realizácie demontáže, dekontimácia prostredia, 



 uskladnenie zabalenej demontovanej strešnej krytiny v objekte do  ukončenia 
demontáže, 

 odvoz a uloženie nebezpečného odpadu na skládku, poplatok za uskladnenie, 
 odovzdanie záverečnej správy o likvidácii nebezpečného odpadu. 

 
2. Montáž novej strešnej krytiny:  

       Verejný  obstarávateľ   požaduje dodanie a montáž   strešnej   krytiny   z  pozinkovaného  
        trapézového plechu  organickým  povlakom  o  hrúbke  0,55  mm  s  vrstvou pozinku 275  
        g/m2  aj s maľovaním celej nosnej  konštrukcie aj s príslušnými zábradliami,  

 čistá plocha strechy 130 m  x 2,4 m = 312 m2   prekrytie spojov 10 %  31,20 m2, spolu 
s prekrytím  343,00 m2,  

 skrutky a ostatný materiál na prichytenie strešnej krytiny. 
3. Maľovanie železnej konštrukcie s farbou Colorlak Univerzal SU 2013 - zelená C5019 
http://www.colorlak.sk/s2013/ v súlade s projektom a to v objeme : 
� A/ stĺpy (stojky) v počte 84 ks o priemere 63 mm výška 3100 mm  (260,40 bm) 
� B/ horná nosná konštrukcia  profil U s prierezom 60 x 40 mm; 3 x 130 m =  390 

bm 
� C/ preklady profil U 50 x 40 mm  šírka 2200 mm, 42 ks     (92,40 bm) 
� D/ profil L 30 x 30 mm   30 bm  
� E/ zábradlie:   a/ profil jakly obdĺžnikový 65x35 mm  55,63 bm 

b/ profil jakly štvorcový  35x35 mm 55,63 bm 
c/ guľatina priemer 18 mm výška 800 mm počet 557 ks (rozpätie  medzi 

dvoma guľatinami 110 mm ( 445,6 bm) ). 
 

Pri uskutočňovaní prác je potrebné dodržiavať všetky podmienky stanovené BOZP, PO, 
STN.     

 
4.  Lehota na  uskutočnenie  predmetu  zákazky:  Práce  sa   budú    uskutočňovať   v   čase    
     školských prázdnin  a podľa poveternostných podmienok od 15.07.2014.   

 
5.  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
a) do  17.06.2014 do 11.00 hod. 
b) doručenie poštou na adresu :  Mestský  úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo    
      osobne  na  tej  istej  adrese.  Obálku označte :  „  Azbestová krytina “-     Neotvárať!  
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 
6.   Podmienky financovania:  
      Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný   z     

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, formou splátok podľa dohody 
s úspešným uchádzačom.          

       Predpokladaná hodnota zákazky : 10 000, 0000 EUR bez DPH 
 
7.    Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
      Cena celkom s DPH 
 
 

8.   Podmienky účasti uchádzačov: 
8.1  Úspešný uchádzač predloží: 
         a) Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať   stavebné   práce,    podľa   opisu predmetu             
             zákazky  -  výpis  z  obchodného  registra,  resp. výpisu  zo živnostenského registra.  



             Tento doklad  môže  uchádzač  nahradiť potvrdením Úradu  pre  verejné  obstarávanie  
             vydaného   podľa  ust. §  133  zák.  NR  SR   č. 25/2006  Z.z.  (potvrdenie  o  zapísaní  
             do zoznamu podnikateľov.) 
         b) uchádzač   predloží   kópiu  oprávnenia  odstraňovať  azbestový  materiál  zo  stavieb   
              podľa §  5  ods. 4  písm. o)   zákona  355/2007  Z. z.  o   ochrane,  podpore  a  rozvoji   
              verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 9.   Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
         V  tejto  Výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie   
         súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
10.   Obsah cenovej  ponuky: 

� Identifikácia uchádzača, 
� návrh na plnenie kritéria - Výkaz výmer (Príloha č. 1), 
� katalóg, obrázok navrhnutej strešnej krytiny certifikát na použitý materiál, 
� kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail. 
  Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako  sú  uvedené v tejto výzve, musia       
  byť zviazané do  jedného  uceleného  sumárneho materiálu, musia obsahovať  kompletný    
  zoznam všetkých predkladaných dokladov, podpísaný štatutárom v súlade so zákonom a   
  s touto Výzvou. 

 
11 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 
     Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3  zákona  NR SR č.18/1996 Z. z.     
     o  cenách  v  znení  neskorších  predpisov. Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná cena bude  
     vyjadrená v eurách.  

             Ak   je   uchádzač   platcom   dane   z   pridanej   hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú         
             zmluvnú  cenu  uvedie  v  zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
� sadzba  DPH a výška  DPH, 
� navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

      Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  
 
      Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 
 
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.07.2014 
 
13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   
        Ponuky uchádzačov musia  spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.  
        Všetky  výdavky  spojené  s  prípravou,  predložením  dokladov  a  predložením  cenovej      
        ponuky   znáša   výhradne   uchádzač     bez     finančného     nároku     voči     verejnému    
        obstarávateľovi.   Verejný    obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo    neprijať   ani    jednu          
        z predložených súťažných cenových ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné  
        alebo  presiahnu  finančné  možnosti   verejného  obstarávateľa . 
 

V Rožňave 10.06.2014  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



 



Príloha č. 1 

 
 

Cenová ponuka  
 
 
Názov zákazky : „Likvidácia azbestovocementovej strešnej krytiny a montáž novej krytiny“ 
 

 
 

Por. 
čís. 

Položka Množstvo 
výmera 

Merná 
jednotka 

Jednotková  
Cena 
Eur 

Spolu  cena v 
Eur 

1. Spracovanie projektu, plánu práce 
na  likvidáciu AZC mat., schválenie 
príslušným RÚVZ 

 
 

1 

 
 

ks 

 
 
 

 
 
 

2. Penetrácia, demontáž, stabilizácia 
a balenie AZC mat. do  
uzatvorených vriec 

 
 

312 

 
 

m2 

  

3. Odvoz a uloženie AZC mat. na 
skládku NO (upratanie a 
povysávanie konštrukcií v mieste 
realizácii demontáže)  

 
312 

 
m2 

  

4. Dodávka a montáž novej krytiny 343 m2 

 

  

5. Maľovanie železnej konštrukcie  
 

    

6. Maľovanie zábradlia 
 

    

 
Cena bez DPH 

 

 
DPH 20% 

 

 
Cena spolu s DPH 

 

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

 

 

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

 

 

Tel. číslo: ............................................ 

 

 

e-mail : .............................................. 

 

 

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

                meno, priezvisko 

                 

 

 

Dátum : .................................. 


