
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 : 34/2018/Na
Názov zákazky : Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických 

zariadení
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 71314100-3 Služby súvisiace s elektrinou
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 : 
Ján Lázár

Tel.: 058/7773287; mob.: 0918792937
e-mail.: jan.lazar@roznava.sk 

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Materské  školy  v pôsobnost 
mesta Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
Predmetom  zákazky  je  vykonanie  odborných  prehliadok  a odborných  skúšok  elektrických  zariadení 
v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z.  a STN 33 1500 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle Vyhlášky 
č.124/2006 Z.z. a STN 33 1600 a STN 33 1610 v rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto výzvy.

Bližšia špecifkácia objektov :

1.  Rožňava, Vajanského 6 (MŠ) – 3-triedna materská škola s 2 samostatnými pavilónmi
2.  Rožňava,  E.Rótha  4  (MŠ)  –  6-triedna  materská  škola  so  4  samostatnými  pavilónmi.  2  triedy  a 
hospodárska  budova/kuchyňa  +  príslušné  priestory/  sú  na  nadzemnom  podlaží.  Hlavná  budova  so  4 
triedami je 2-podlažná.
3. Rožňava, Kyjevská 14 (MŠ) – 6-triedna materská škola je umiestnená v účelovej budove pavilónového 
typu.  Prízemie  tvorí  vstupná  hala,  triedy  s  príslušnými  priestormi,  miestnosť  pre  technických 
zamestnancov, riaditeľňa, jedáleň a kuchyňa s príslušnými priestormi. Na poschodí sú umiestnené triedy s 
príslušnými priestormi. Poschodie má aj samostatný vchod, s prízemím ho spája schodište. Hospodárska 
časť budovy má valbovú strechu a časť budovy nad triedami plochú strechu.
4. Rožňava, šttnická 2 (MŠ) – 7-triedna materská škola s tromi samostatnými pavilónmi. 2 budovy sú 2-
podlažné, nachádzajú sa tam všetky triedy. 3.pavilón je hospodárska budova, kde sa nachádza kuchyňa s 
príslušnými  priestormi  a  plynová  kotolňa.  Všetky  3  pavilóny  sú  s  plochou  strechou  a  sú  pospájané 
uzavretými chodbami.
5. Rožňava, Krátka 28 (MŠ) – 2-triedna materská škola na nadzemnom podlaží s príslušnými priestormi a 
vlastnou plynovou kotoľňou.
6. Rožňava, Pionierov 18 (MŠ) – 3-triedna materská škola na nadzemnom podlaží. Budova je podpivničená, 
v pivnici je plynová kotolňa s príslušnými priestormi.
II.3. Termín poskytnutia služby:                              Rok 2018

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 06.06.2018
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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

Čas :   najneskôr do 13:00 hod.
III.2.  Predloženie ponuky:
Cenovú ponuku (Prílohu č. 2) a Čestné vyhlásenie uchádzača (Prílohu č. 3) je potrebné zaslať elektronicky 
na e-mailovú adresu miroslav.nalepa@roznava.sk, poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I. tejto 
výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 4 900,00                 

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

Špecifkácia kalkulácie ceny:

A: Materské školy
P.č. Názov zariadenia Adresa Revízia 

budov
Cena v € bez 
DPH

Cena  v  €  s 
DPH

1. Materská škola Rožňava, E.Rótha 4 x

2. Materská škola Rožňava, Kyjevská 14 x

3. Materská škola Rožňava, Krátka 28 x

4. Materská škola Rožňava, Pionierov 18 x

5. Materská škola Rožňava, Šttnická 2 x

6. Materská škola Rožňava, Vajanského 6 x

B: stavebný elektrický rozvádzač
P.č. Názov Množstvo Cena v € bez 

DPH/ks
Cena  v  €  s 
DPH/ks

Cena  spolu 
v € bez DPH

Cena  spolu 
v € s DPH/ks

7. Stavebný elektrický 
rozvádzač - antoníček

2
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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
/návratka/

Číslo zákazky : 34/2018/Na
Názov zákazky : Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických 

zariadení
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

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

II. Cenová ponuka

Popis/služba
Cena 

celkom bez 
DPH v €

Výška DPH 
v €

Cena 
celkom 

s DPH v €

A: Cena za predmet zákazky  - materské školy

B: Cena za predmet zákazky  - stavebný elektrický rozvádzač

Cena za predmet zákazky spolu

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorni,
- 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 podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  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, titul štatutárneho orgánu zástupcu  
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