
Informácia k Výzve

 pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
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 : 39/2018/Ka

Názov zákazky : Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia 
– stavebný dozor“

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba 

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 : Mária Kardošová Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestský úrad Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1  Predmetom zákazky je výkon všetkých činnost  stavebného dozoru pre stavbu  Zhromažďovanie dažďových 
vôd,  jej  využite a likvidácia,  Rožňava“,  ktoré  musí  žiadateľ NFP a následne prijímateľ  zabezpečiť  v  procese 
kontroly vykonania a kvality stavebných prác pre projekt fnancovaný z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia, kohézneho fondu , štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
Projekt rieši: retenčné nádrže a vsakovacie objekty. Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v  letných 
mesiacoch,  kedy  eliminuje  negatvne  účinky  prehrievania  zavlažovaním,  resp.  odparom  vody.  Jedná  sa 
o nasledovné objekty:
                   SO 01 Námeste baníkov
                   SO 02 Obchodno Kultúrne Centrum
                   SO 03 Átrium centra voľného času a Základnej umeleckej školy
                   SO 04 Futbalový štadión
                   SO 05 Zimný štadión
                   SO 06 Letné kúpalisko
                   SO 07 Materská škola, Ul. Vajanského
Stavba v hodnote:  376 001,70E Eur bez DPH
II.3. Termín dodania  alebo poskytnuta služby  : v priebehu 18  mesiacov počas realizácie stavby

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  do 26.06.2018
Čas :        do 10:00 hod.,  
III.2.  Maximálna hodnota, ktorú bude mať verejný obstarávateľ k dispozícii  v EUR  bez  DPH:  5 264,00      

        
 III.3. Predloženie ponuky:
Cenovú  ponuku  (Prílohu  č.  1)  je  potrebné  zaslať  v  lehote  na  predkladania  ponúk  na  e-mailovú  adresu: 
miroslav.nalepa@roznava.sk,  verejneobstaravanie@roznava.sk alebo osobne do podateľne na Mestský úrad v 
Rožňave.
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IV. Doplňujúce informácie

IV.1 Ďalšie informácie :
4.1 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. ). 
4.2  Zároveň  si  Vás  dovoľujem  upozorniť,  že  z predmetného  prieskumu  trhu  nevyplýva  verejnému 
obstarávateľovi záväzok  s Vami uzavrieť zmluvu. 
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Návrh na plnenie kritéria
Ponuka uchádzača

/návratka/

Číslo zákazky : 39/2018/Ka

Názov zákazky : Zhromažďovanie  dažďových  vôd,  jej  využite  a 
likvidácia – stavebný dozor

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.: 

II. Cenová ponuka uchádzača 

Popis 
Cena celkom 

bez DPH  DPH Cena celkom
 s DPH

1. Služby stavebného dozoru

 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
 Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatnné miesta (zaokrúhľuje sa matematcky).

 
V Rožňave dňa 20.06.2018      

............................…………………………...……………     
       štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk

