
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 : 39/2014/Ka 
 
1. Názov predmetu zákazky: 
    Vypracovanie štúdie „ Štúdia parkovacích plôch na sídlisku JUH v Rožňave“  
 
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: Ing. Michal Bernáth, Ing. Peter Marko 
      e-mail: michal.bernath@roznava.sk;  marko.peter@stonline.sk  
     Telefón: 058/7773268;  
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
     Mesto Rožňava 

4. Opis požiadaviek na zákazku:  
     Sídlisko JUH je najväčšie sídlisko na území mesta Rožňava. V súčasnosti vybudované parkovacie plochy na    
      tomto sídlisku nedostatočne pokrývajú potreby pre parkovanie obyvateľov tohto sídliska. V rámci sídliska sa  
      nachádzajú obchodné domy, menšie prevádzky, základná škola a materská škola.  
     Poddimenzované plochy pre parkovanie spôsobuje parkovanie vozidiel na prístupových cestách, chodníkoch  
     a verejnej  zeleni,  čím  dochádza  k  značnej  devastácii  jestvujúcej  zelene,  k zhoršeniu  životného 

prostredia, pohybu  chodcov a v mnohých prípadoch k zamedzeniu prístupu požiarnych záchranných vozidiel 
k obytným domom. Predmetom štúdie parkovacích plôch na sídlisku JUH  bude  vypracovanie projektu 
organizácie dopravy úpravou dopravného značenia v lokalite sídliska JUH (viď  v schéme ohraničenia 
sídliska) zracionalizovania súčasných parkovacích miest (státí), návrh  nových  parkovacích  miest,  
parkovacích   plôch  a  návrh  výhľadového  situovania parkovacieho  domu  s  určením limitov využitia 
daného územia  pre   budovanie povrchových parkovísk a parkovacieho domu v rámci územia sídliska. 

      Štúdia nových parkovacích plôch na sídlisku musí byť riešená komplexne so zohľadnením  dopadu situovania    
      parkovacích  plôch  a parkovacieho   domu   na  kvalitu  života  obyvateľov  tohto  sídliska,  na   pohyb  peších  
      v rámci územia sídliska, zachovanie oddychových plôch sídliska a rešpektovania hodnotnej zelene.      
      Súčasťou  štúdie  návrhu parkovacích plôch  bude   vzhľadom   na  zachovanie   kvality   životného prostredia   
      potrebné navrhnúť  plochy náhradnej  výsadby za zábery verejnej zelene. 
 
       Súčasťou technickej štúdie je: 

- analýza a kapacitné posúdenie súčasného stavu statickej dopravy na sídlisku JUH, 
- návrh opatrení na usmernenie statickej a dynamickej dopravy dopravným značením pre zvýšenie 

kapacity parkovacích plôch, vytvorením zón, zjednosmernením  vnútro blokových komunikácií 
a v konečnom dôsledku opatrení na zlepšenie situácie s parkovaním na sídlisku JUH, 

- urbanistický návrh nových parkovacích plôch v tejto lokalite a z toho vyplývajúcich stavebných úprav. 
 

       Cieľ spracovania technickej štúdie je: 
- ozrejmenie polohy možných parkovacích plôch a ich kapacity s napojením na dopravnú infraštruktúru 

sídliska, 
- vymedzenie územnej rezervy pre ďalšie parkovacie miesta, 



- prepočet finančných nákladov na jedno parkovacie miesto, ktoré je potrebné na jeho realizáciu, 
- vymedzenie  územia pre iné činnosti na sídlisku, včítane aj zelených plôch, výsadby nízkej a vyššej 

zelene, 
- vytvorenie ochranného priestoru a zábran pre bezpečný pohyb obyvateľov sídliska, hlavne detí. 

 
       Technická štúdia bude tvoriť podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.  
 
Požiadavky verejného obstarávateľa : 

1. Štúdiu v rozpracovanosti je potrebné prerokovať s pracovníkmi mestského úradu, 
2. Uchádzač zabezpečí potrebné prieskumy ako podklad k spracovaniu predmetnej štúdie. 
3. Vzhľadom na obsah štúdie – problematika dopravy, zelene a komplexné urbanistické riešenie, je 

potrebné výstupy v jednotlivých oblastiach zabezpečiť odborne spôsobilímy osobami v danej oblasti 
4. Spracovanú štúdiu odovzdať v 6- tich vyhotoveniach vrátane digitálnej formy ( formát PDF,DWG). 
5. Termín odovzdania štúdie sú 2 mesiace od podpísania zmluvy. 

 
Podklady pre spracovanie štúdie: 

1. Územný plán mesta Rožňava  
2. Katastrálne mapy v mierke 1:1000   

 
 5.  Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV 
      Slovník spoločného obstarávania:  71335000-5  inžinierske štúdie 
 
6.   Rozsah predmetu zákazky : 
      Podľa opisu v bode 4 tejto Výzvy  
 
7.   Rozdelenie zákazky obstarávania na časti : 
      Nie 
 
8.   Predpokladaná celková hodnota zákazky : 
      max. do 10 000,00 Eur bez DPH   
 
9.   Trvanie zmluvy : 
      2 mesiace od podpísania zmluvy o dielo. 
 
10.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
        Dňa 12.08.2014  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 – štúdia parkovania“ .  
        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 obstarávateľov, formou  splátok  podľa dohody s úspešným uchádzačom.          
        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    spojených  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  Doklad o odbornej spôsobilosti v danom odbore – dopravné stavby 

      13.3  čestné vyhlásenie,  že súhlasí  s  podmienkami určenými verejným  obstarávateľom, 
      13.4  vyhlásenie   o   pravdivosti    a    úplnosti   všetkých   dokladov    predložených  v  cenovej   ponuke, 
      13.5  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, 
      13.6  uchádzač predloží  zoznam  poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky  s uvedením cien, lehôt  
               dodania a odberateľov. 
   
14.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 
        -  Najnižšia cena   70 % 
        -  Lehota vyhotovenia štúdia v kalendárnych dňoch  - 30 %  
 
15. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
       V tejto Výzve sú  uvedené všetky  podklady   na  predloženie  cenovej  ponuky. Ďalšie  súťažné  podklady sa  
       preto neposkytujú. 
 
16.  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   
       verejného  obstarávateľa .  
 

 

 

Dátum  29.07.2014 

 

 

Prílohy:  

- Cenová ponuka 

- Situácia s vyznačením  rozsahu riešeného územia  
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Cenová ponuka 

 
 
Názov zákazky :    Vypracovanie štúdie „ Štúdia parkovacích plôch na sídlisku JUH v Rožňave“  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: ................................................... 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
P.č. 

 
Názov služby 

  

 
1. 

 
Cena za predmet zákazky bez DPH 

 
euro 

 

  
20 % DPH 

 
euro 

 

  
Cena za predmet zákazky s DPH 

 
euro 

 

    
   2. 

 
Lehota vypracovania štúdia v  kalendárnych dňoch 

 
dni 
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