
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  s názvom : 
 
Číslo : 26/2014/Ka 
 
1. Názov predmetu zákazky: 
    Obnova vodorovného  dopravného  značenie  na  miestnych  komunikáciách  mesta  Rožňava  
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie:  Mesto Rožňava 
Sídlo organizácie:    Šafárikova ul. č.29,  048 01 Rožňava 
IČO:  00328758 
Internetová adresa: www.roznava.sk 

     Kontaktné osoby: 
     Vo veciach verejného obstarávania:  Mária Kardošová 
     Telefón: 058/7773256; 0918 792 949 
     e-mail maria.kardosova@roznava.sk 
     Vo veciach technických: Ladislav Šalamon 
     e-mail ladislav.salamon@roznava.sk  
     Telefón: 058/7773 233; 0917 877 294 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
     Mesto Rožňava 

4. Opis požiadaviek na zákazku:  
• predznačenie  a   vyznačenie   vodorovných  ( plošných )   dopravných  značení na mestských pozemných   

komunikáciách dvojzložkovou farbou v zmysle prílohy č. 1 so zárukou minimálne 12 mesiacov, 
• farbou   bielou  (červenou, žltou,  zelenou  inou  s  reflexnou  úpravou)  v  zmysle  zákona   č. 8/ 2009 Z. z.   

cestnej   premávke  a  vyhl. č. 9/2009 Z. z., ktorou  sa  vykonáva   zákon  o  cestnej  premávke,  
• súčasťou  ceny  musí  byť  očistenie  plochy  pred  samotným značením farbou (vrátane reflexnej  úpravy), 

náklady na  dopravu  materiálov  a  pracovníkov, 
• náklady  na  vyznačenie  úsekov   prenosným  dopravným  značením  počas  realizácie VDZ, 
• odstránenie  pôvodného  vodorovného dopravného  značenia. 

 

5.   Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV 
      Slovník spoločného obstarávania:  45233221 - 4  natieračské práce povrchu vozoviek  
 

6.   Rozsah predmetu zákazky : 
      Podľa opisu v bode 4 tejto Výzvy a Prílohy č.1. 
 

7.   Rozdelenie zákazky obstarávania na časti : 
      Nie 
 

8.   Predpokladaná celková hodnota zákazky : 
      max. do 10 000,00 Eur bez DPH 
 

9.   Trvanie zmluvy : 
      Práce  požadujeme  realizovať  podľa   potreby   počas  roka  2014 – 2015, ktoré  budú objednávané   formou   
      čiastkových    objednávok    na    jednotlivé  mestské  komunikácie  podľa   finančných   možností   verejného  
      obstarávateľa. 
 

10.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
        Dňa 30.06.2014  do 11.00 hod. 
        10.1 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.  Obálku označte : „  PT – dopravné značenie“ .  
        10.2 ponuky sa  predkladajú  v slovenskom  jazyku (nevzťahuje sa na český jazyk)  a v  EUR.  
        10.3 ponuka  neobsahuje  návrh  zmluvy;  ten  bude  verejný   obstarávateľ  požadovať   len  od  úspešného   
                uchádzača. 
 

11.  Podmienky financovania: Na predmet  zákazky   sa  neposkytne  žiaden  preddavok.  Predmet  zákazky sa  
        bude financovať  bezhotovostným platobným stykom  v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa  
        doručenia verejnému obstarávateľovi, formou  splátok  podľa dohody s úspešným uchádzačom. Faktúra sa       
        bude vystavovať na základe  čiastkovej  objednávky  za  skutočne urobené práce podľa zadania verejného  
        obstarávateľa. V  prípade  nedostatku  finančných  prostriedkov  si  verejný  obstarávateľ  vyhradzuje  právo   
        odstúpiť od zmluvy.  
 

12 . 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. Do  ceny sa  
     započítajú   všetky   náklady   poskytovateľa    spojené   s   touto  zákazkou. Ak  je   uchádzač  platcom  dane  
     z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),  navrhovanú  zmluvnú  cenu  uvedie  v   zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
• 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. 
 

13.  Podmienky účasti uchádzačov: 
       Informácie  a  formálne  náležitosti  nevyhnutné  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  účasti: 
       Uchádzač predloží : 

   13.1  doklad  o  oprávnení  uskutočňovať 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 - fotokópie). 

      13.2  čestné vyhlásenie,  že súhlasí  s  podmienkami určenými verejným  obstarávateľom, 
      13.3  vyhlásenie   o   pravdivosti    a    úplnosti   všetkých   dokladov    predložených  v  cenovej   ponuke, 
      13.4  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, 
 

14.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 
        Najnižšia cena 
 
15. Lehota viazanosti ponúk: 
      do 30.09.2014 
 

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: 
      Cenové  ponuky  uchádzačov  musia  spĺňať  všetky  náležitosti  uvedené v tejto Výzve. Verejný  obstarávateľ  
       bude pri hodnotení brať do úvahy len tie potvrdenia a doklady, ktoré verejný  obstarávateľ  požadoval a ktoré  
       budú  obsahovať všetky údaje  požadované 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   
       ponúk, ak ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného  obstarávateľa .  
 

Dátum  19.06.2014 



Príloha č. 1. 

 

 

CENOVÁ PONUKA 

 

Názov zákazky : Obnova vodorovného  dopravného  značenie  na  miestnych  

komunikáciách  mesta   Rožňava  

 

P. č. Názov m.j. 

Jednotková 

cena v € 

bez DPH 

Jednotková 

cena v € s 

DPH 

1. Predznačenie    

1.1. čiary 1 bm   

1.2. plochy 1m
2 

  

2. 
Značenie čiar farbou bielou s reflexnou 

úpravou 
   

2.1. 
Deliaca čiara šírka 0,125 m 

+ parkovacie miesta a iné 
1 bm   

2.2. Vodiaca čiara šírka 0,250 m 1 bm   

3. 
Značenie čiar žltou a inou farbou s reflexnou 

úpravou 
   

3.1. 
Deliaca čiara šírka 0,125 m 

+ zástavka autobusu a iné  
1 bm   

4. Značenie plochy s reflexnou úpravou    

4.1. 

Priechody pre chodcov, šípky, šikmé 

rovnobežné čiary, znaky stop čiara a. pod.  

farba biela 

1 m
2 

  

4.2. 

Priechody pre chodcov, šípky, šikmé 

rovnobežné čiary, znaky stop čiara a. pod.  

farbou červenou, inou farbou 

1 m
2 

  

5. Odstránenie pôvodného VDZ 1m
2 

  

6. 
Značenie plastové z náterových hmôt, 

dvojzložkový materiál  
   

6.1. Plastové VDZ , farba biela m
2
   

6.2. Plastové VDZ, červená, iná  farba  m
2
   

 

Deliaca čiara šírka 0,125 m : biela , farebná 

-pozdĺžna súvislá čiara V 1a, dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara V 1b, pozdĺžna prerušovaná 

čiara V 2a, V 2b, V 2c, V3Parkovacie miesta V 10a - V10 e, zastávka V11a a iné V 11b, 

V 12a - V 12c. 

Vodiaca čiara šírka 0,250 m V 4 

Plochy - všetko ostatné značenie 

 
Záručná doba : 

 VDZ klasické striekané farbou, jednozložkový materiál .................................. 

   

 VDZ štrukturálne - plastové z náterových hmôt, dvojzložkový materiál ............................

  



 

 

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

 

 

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

 

 

IČO : .............................................. 

 

 

Tel. č.: ............................................ 

 

 

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

 

 

 

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

       meno, priezvisko, podpis 

 

 

 

 

 

 

 

V...................................dňa:......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


