
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 
 

 
Číslo : 41/2015/Ka 
 
1. Názov predmetu zákazky: 
    Vypracovanie PD na vytvorenie nových parkovacích miest  
 
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. Miroslav Tomášik 
     e-mail miroslav.tomasik@roznava.sk  
     Telefón: 058/7773 245; 0918 792 938 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
     Mesto Rožňava 

4. Opis požiadaviek na zákazku:  
 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie nových parkovacích miest         
(stojísk) na ploche 4 pruhovej miestnej komunikácii  -  Alej Jána Pavla II.        

Projektová dokumentácia má riešiť: 
 
- vytvorenie parkovacích stojísk pre osobné motorové vozidlá na menovanej miestnej komunikácii     úpravou   
   4 pruhovej komunikácie na 2 pruhovú, 
- vytvorenie deliaceho pásu na miestnej komunikácii pre umiestnenie zvodidla, 
- úpravu križovatiek pri zmene počtu jazdných pruhov, 
- posúdenie nutnosti zriadenia odbočovacích pruhov na križovatkách,  
- návrh nasvietenia  vzniknutých parkovacích stojísk ,  vjazdov a výjazdov na   novovzniknuté parkovacie  
  plochy a nasvietenie prechodov pre chodcov na dotknutom   území. 
 
Obsah: 
1.Sprievodná správa 
2.Súhrnná technická správa 
3.Technická správa 
4.Výkresová dokumentácia 
5.Elektroinštalácia 
6.Rozpočet + výkaz výmer 
7.Kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k stavebnému konaniu 
 
Do projektovej dokumentácie zapracovať odvodnenie parkoviska , trvalé zvislé a vodorovné dopravné 
značenie, prenosné dopravné značenie počas realizácie stavby vrátane súhlasného stanoviska ORPZ ODI 
Rožňava. 
V riešení parkovacích stojísk zohľadniť možné umiestnenie nemotorovej dopravy( cyklotrasy). 
 
Požadujeme dodanie projektovej dokumentácie v počte 6 paré + v elektronickej podobe  (formát dwg a pdf.). 
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Požadujeme vyhotovenie celej dokumentáciu v realizačnom stupni spracovania a v kvalite a rozsahu takom, 
aby podľa tejto dokumentácie bolo možné realizovať predmetné investičné dielo. 
 

 
 Obhliadka miesta zákazky: 

       Záujemcovia   majú  možnosť  vykonať  obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky,   aby si sami overili  
       potrebný rozsah činnosti a získali potrebné  informácie nevyhnutné   na prípravu a spracovanie  ponuky tak,  
       aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala  celý objem  potrebných  činností  na  realizáciu  predmetu  
       zákazky. Výdavky  spojené  s obhliadkou  idú na ťarchu záujemcu. 
       Záväznú   účasť  na  obhliadke je  potrebné  potvrdiť  mailom   na   adrese : miroslav.tomasik@roznava.sk  
       alebo na telefónom čísle:  058/7773 245;  0918 792 938   do  24.08.2015.  Obhliadka    miesta   realizácie    
       sa  uskutoční   dňa   25.08.2015  o  9.30 hod. Zraz pred budovou mestského úradu v Rožňave. 
 
5.   Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV 
      Slovník spoločného obstarávania:  71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  
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 8 900,00 Eur bez DPH  
   
9.   Lehota dodania:  
      do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy . 
 
10.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
        Dňa 28.08.2015  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 – vypracovanie PD“ .  
        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: 
      Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 

a) kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na   
     daný predmet zákazky podľa  § 26 ods. 1 písm. f)  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom   obstarávaní    
     a  o  zmene  a  doplnení   niektorých zákonov, 
b) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie o zapísaní   do 

zoznamu podnikateľov“. 
c) Doklad o odbornej spôsobilosti v danom odbore. 
d) 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   70 % 
        -  Lehota vyhotovenia PD 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 ponúk, ak  cenová  ponuka    
 nebude   vyhovovať     finančným    možnostiam    verejného   obstarávateľa.  Komunikácia   medzi  verejným   
 obstarávateľom   a  uchádzačmi  bude  zabezpečované   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   (žiadosti  o  vysvetlenie    
 informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  Verejný   obstarávateľ  aj   uchádzač    odošle   na   e-mailovú adresu    
 protistrany potvrdenie  o doručení každej  e-mailovej  korešpondencie  (správy).  Potvrdenie  prostredníctvom    
 e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  preukázanie doručenia.       
 

 

 

Dátum  19.08.2015 

 

 

Prílohy:  

- Situácia s vyznačením rozsahu riešeného územia           
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MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Vypracovanie PD na vytvorenie nových parkovacích miest 

Verejný obstarávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Obchodné meno uchádzača: 

..................................................................................................................... 

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

Štatutárny zástupca uchádzača: 

................................................................................................................ 

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: ......................................................................... 

Bankové spojenie: .................................................  Číslo účtu: ................................................................ 

IČO: ........................................................                     IČ DPH: ...................................................................  

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: .................................................................................................................... 

Telefón: .........................................................................    Fax: ................................................................. 

E-mail: ........................................................................... 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Vypracovanie PD na vytvorenie nových parkovacích miest“ 

 
Cena za vypracovanie PD v Eur bez DPH 

 

 
Výška  DPH  20% 

 

 
Cena za celý predmet obstarávania v Eur vrátane DPH  

 
Lehota vyhotovenia PD v kalendárnych dňoch  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby - to znamená náklady na poskytnutie služby, 

dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

V ………………………………., dňa: .........................  ..………………………………………...……………  

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka 
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