
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Informácia k výzve
Mesto Rožňava ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom 

obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na:
Číslo zákazky :  32/2018/Na

Názov zákazky : Zabezpečenie  procesu  verejného  obstarávania  pri  výbere 
dodávateľa  na  uskutočnenie  prác  podľa  projektu  s  názvom: 
„Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, Rožňava“

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby
Spoločný slovník  obstarávania
 ( CPV ) :

79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie
79310000-0 – Prieskum trhu
79311000-7 – Služby spojené s prieskumom trhu

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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907312833

e-mail.: miroslav.nalepa@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach  technických :  Zlata Macková Tel.: 058/7773260; 

e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo poskytnute služby: Mestský úrad Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnute komplexných služieb pri príprave a realizácii obstarania zákaziek zadávaných  
v súlade so zákonom č.  343/2015 na výber zhotoviteľa na realizáciu prác podľa projektu „Zhromažďovanie  
dažďových  vôd,  jej  využite  a  likvidácia,  Rožňava“.  Verejný  obstarávateľ  plánuje  fnancovať  predmet 
obstarávania z fnančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40   
Práce s predpokladanou hodnotou zákazky: 376 001,70 bez DPH

Detailná špecifkácia zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  
II.3. Termín dodania alebo poskytnuta služby: najneskôr do X.2018 

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 01.06.2018
Čas :   najneskôr do 12:00 hod.
III.2.  Predloženie ponuky:
Cenovú  ponuku  (Prílohu  č.  2)  a  Čestné vyhlásenie  uchádzača (Prílohu č.  3)  je  potrebné zaslať  v  lehote  na 
predkladania ponúk  na e-mailovú adresu: miroslav.nalepa@roznava.sk , alebo osobne do podateľne na Mestský 
úrad v Rožňave. 
III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 2 800,00   
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

Špecifikácia a rozsah  predmetu zákazky:

A) Príprava a realizácia verejného  obstarávania  nadlimitnej / podlimitnej zákazky (nie bežne dostupné 
Tovary, Služby, Stavebné práce) zadávanej v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. (ZVO) platnom a účinnom 
v čase realizácie zákazky s nasledujúcou špecifkáciou poskytovaných služieb: 
„Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, Rožňava“

 vypracovanie  návrhu  podmienok  účast podľa  §  32  -  §  39  zákona   a  ich  konzultácia  so 
zadávateľom/mandantom,

 vypracovanie návrhu kvalifkačných predpokladov a ich konzultácie so zadávateľom/mandantom, 
 spracovanie návrhu hodnotacich kritérií vrátane čiastkových hodnotacich kritérií a ich konzultácie so 

zadávateľom/mandantom, 
 vypracovanie návrhu súťažných podmienok a spracovanie súťažných podkladov a ich konzultácie so 

zadávateľom/mandantom, 
 zaistenie  informačných  schôdzok  a prehliadka  miesta  plnenie  v spolupráci  so 

zadávateľom/mandantom, pokiaľ je to nevyhnutné k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania, 
 zaistenie  odovzdania  a rozposielania  súťažných  podkladov  záujemcom,  vrátane  potvrdenia  ich 

odovzdania a evidencie záujemcov, ktorí si prevzali súťažné podklady, 
 vysvetľovanie súťažných podkladov pre uchádzačov v spolupráci so zadávateľom/mandantom, 
 zaistenie prijímania obálok s ponukami, vrátane vypracovania zoznamu doručených ponúk,
 organizačné a metodické vedenie činnost hodnotacej komisie, vrátane zaistenia všetkých podkladov,  

dokumentov, protokolov a administratvy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk, 
 menovanie  členov  hodnotacej  komisie  a ich  náhradníkov  (podľa  inštrukcií  zadávateľa/mandanta) 

a oznámenie termínu otvárania obálok s ponukami , 
 otváranie ponúk, zhotovenie zápisnice z otvárania ponúk, 
 spolupráca pri kontrole ponúk po formálnej stránke, 
 spolupráca pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účast,  vrátane spracovania zápisnice, 
 spolupráca pri kontrole splnenia kvalifkačných predpokladov, 
 v prípade potreby spracovanie výzvy na odôvodnenie nízkej ceny resp. vysvetlenie ponuky, 
 spolupráca pri hodnotení ponúk a vypracovanie zápisnice z hodnotenia ponúk, 
 spolupráca pri vypracovaní oznámenia o výbere najvhodnejšej ponuky, 
 v prípade potreby spracovanie oznámenia o vylúčení v procese verejného obstarávania, 
 spracovanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, 
 príprava na uzavrete zmluvy, vrátane vyzvania úspešného uchádzača na uzatvorenie zmluvy, 
 spracovanie návrhu  oznámenia o výsledku verejného obstarávania,
 zabezpečenie uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v zmysle a spôsobom podľa 

zákona, 
 spracovanie stanoviska v prípade, že záujemca/uchádzač uplatní revízne postupy v súlade so zákonom, 
 spracovanie  stanoviska  pre  Úrad  pre  verejné  obstarávanie,  v prípade  ak  záujemca/uchádzač  podá 

námietku, 
 zabezpečenie  celej  korešpondencie  a administrácie  použitého  postupu  verejného  obstarávania  na 

predmetnú zákazku, 
 odovzdanie kompletnej dokumentácie postupu verejného obstarávania zadávateľovi/mandantovi.

Práce s predpokladanou hodnotou zákazky:  376 001,70 EUR bez DPH  
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Príloha č.2 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: miroslav.nalepa@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/Návratka/

Číslo zákazky : 32/2018/Na
Názov zákazky : Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere 

dodávateľa na uskutočnenie prác podľa projektu s 
názvom: „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a 
likvidácia, Rožňava“

Predmet zákazky  ( § 3 zákona ) : Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie

79310000-0 – Prieskum trhu
79311000-7 – Služby spojené s prieskumom trhu

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:
Poštová adresa vrátane PSČ :
Bankové spojenie : IBAN :
DIČ : IČ DPH :
Štatutárny zástupca : Tel.: 
Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. :
E-mail :

II. Cenová ponuka uchádzača 

Popis/služba
Cena 

celkom bez 
DPH v €

Výška DPH 
v €

Cena 
celkom 

s DPH v €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere 
dodávateľa na uskutočnenie prác podľa projektu s názvom: 
„Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, 
Rožňava“

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s  
predmetom zákazky. 

V ............................... dňa................      

   ............................…………………………...……………     
                                                                                                                 štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:
  

- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- 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.) 

- nebol  naňho  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania

  

V ………………………. dňa .........................

     

..........................................……....……………………...……………  
                                                                                           Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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