
Výzva na predloženie ponuky

  podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
(ďalej iba „zákon) 

Číslo zákazky : 43/2018/Na

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba 

Názov zákazky : Obnova MsÚ v Rožňave,  zvýšenie energetckej  efektvnost verejnej  
budovy“ Externý projektový manažment

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 79420000-4 Služby súvisiace s riadením

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.: 058/77 732 57; mobil : 0907 312 833
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Romina Gyüréková

Tel.:  058/7773216;  mobil  :  0918  792 936  e-mail.: 
romina.gyurekova@roznava.sk

II.  Opis

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

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1  Predmetom zákazky je zabezpečenie  - Externého projektového manažmentu pre stavbu Obnova MsÚ v 
Rožňave,  zvýšenie energetckej  efektvnost verejnej  budovy“
Projektové riadenie zahŕňa: 
a) projektový manažment vo všetkých fázach projektového cyklu (plánovanie, implementácia, monitoring, 
vyhodnotenie a následné aktvity) 
b) komunikácia s dodávateľmi projektu týkajúca sa procesu realizácie projektu, 
c) spolupráca s internými zamestnancami prijímateľa NFP zabezpečujúcimi odborné aspekty manažovania 
jednotlivých aktvít, 
d) konzultácie týkajúce sa súladu realizácie projektu so Zmluvou o poskytnut NFP a pravidlami Operačného 
programu (najmä oprávnenost výdavkov), 
e)  Vypracovanie monitorovacích správ v rozsahu:
        -  hlásenie o začiatku projektu, 

        - 3 x priebežné monitorovacie správy (v priebehu 18   mesiacov), 

        - 1 x záverečná monitorovacia správa, 

        - 7 x žiadost o platbu ( minimálne),

        - 1 x záverečná žiadosť o platbu

        - následné monitorovacie správy

f) zapracovanie a realizácia zmien projektu počas jeho implementácie na základe požiadaviek objednávateľa v 
súlade s podmienkami Zmluvy o NFP a výzvy 
g) komunikácia s poskytovateľom NFP 
h) spolupráca a príprava aktvít povinnej publicity projektu 
i) dohľad a kontrola napĺňania výsledkových a dopadových indikátorov a cieľov projektu stanovených v žiadost  
o NFP
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II.3. Termín dodania  alebo poskytnuta služby  : v priebehu 18  mesiacov 
II.4. Zdroj fnančných prostriedkov: Zákazka bude fnancovaná z Operačného programu Kvalita 

životného  prostredia,  fnancovaného  z EFRR   a  štátneho 
rozpočtu.    Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19

II.5.  Obhliadka miesta plnenia:  Vzhľadom na špecifcké podmienky a druh zákazky a jej rozsahu, množstev a  
druhov  potrebných  materiálov  a  spôsobu  realizácie  verejný  obstarávateľ  doporučuje  miestnu  obhliadku  
realizácie  predmetu  zákazky,  aby  si  záujemcovia  sami  overili  potrebný  rozsah  činnost a  získali  potrebné  
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifkovaná a zohľadňovala 
celý objem potrebných činnost na realizáciu predmetu zákazky.  Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu  
záujemcu.
Obhliadku je možné uskutočniť po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto 
výzvy.
Upozornenie: Po vysúťažení úspešnej ponuky na predmetnú zákazku sa nebude úspešnému   uchádzačovi pri  
fakturácií služieb nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné teto  zahrnúť do ponuky  
po obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky !
II.6.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
II.7.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10.  Spôsob určenia ceny : 
- Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej  
ponuke. 
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutm služby vrátane 
dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
-  Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. 
- Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a  
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.  Administratvne informácie
III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  do 10.07.2018
Čas :        do 14:00 hod.,  
III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky  na uskutočnenie 
stavebných prác v EUR  bez  DPH: 

1 188 325,00      
               

III.3   Spôsob určenia ceny :
3.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  cenovej 
ponuke. 
3.2  Cenu  za  predmet  zákazky  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých  nákladov  spojených  s poskytnutm služby 
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
3.3  Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré  
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. 
3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a 
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
III.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez  DPH: 19 660,00 

               
III.5.  Predloženie ponuky:
Cenovú ponuku (Prílohu č. 1) a Čestné vyhlásenie uchádzača (Prílohu č. 2) je potrebné zaslať elektronicky na e-
mailovú adresu miroslav.nalepa@roznava.sk alebo verejneobstaravanie@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. 
Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové  ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú  
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku.   
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Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a     budú zo súťaže vylúčené!!  

III.6.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  18 mesiacov

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného  
postavenia : 

Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  predmet  zákazky  si 
verejný  obstarávateľ  overuje  priamo  na  základe  zápisu  v 
registroch  prostredníctvom  elektronických  verzií  na 
www.orsr.sk;   www.zrsr.sk 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : Neuplatňuje sa
IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač 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 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.     /Príloha č. 2/ 

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade 
neplatteľa  DPH za  celý  predmet  zákazky.  Ak  sa  do vyhodnocovania  dostane iba jedna ponuka,  poradie  sa  
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitost uvedené 
vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva  
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude fnancovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, fnancovaného z EFRR  
a štátneho rozpočtu, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným  
prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí  
faktúry za riadne vykonané a odovzdané služby v zmysle Zmluvy. 

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1.  Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  žiadnu  ponuku  a zrušiť  tento  postup  verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak  
neprijateľné.

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 záujemcami/uchádzačmi (žiadost  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk a iné).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy).  Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení   bude  považované  za   
preukázanie doručenia.     
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

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

Cenová ponuka uchádzača
/návratka/

Číslo zákazky : 43/2018/Na

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby

Názov zákazky : Obnova  MsÚ  v  Rožňave,   zvýšenie  energetckej 
efektvnost verejnej  budovy“ -  Externý projektový  
manažment

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. Externý projektový  manažment

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

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

............................…………………………...……………     
       štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 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 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  


