
Výzva na predloženie ponuky

 pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej 

iba „zákon) 
Číslo zákazky : 57/2018/Na
Názov zákazky : Rekonštrukcia  materskej  školy  na  ul.Vajanského  v 

Rožňave – stavebný dozor
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba 
Spoločný kód obstarávania (CPV): 71520000-9 Stavebný dozor
Postuo 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: 
Bc.Romina Gyüréková

Tel.: 058/77 732 16; 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  Opis objektu, plánovaných a realizovaných prác :
Areál  Materskej  školy na ulici  Vajanského, vybudovanej  v rokoch 1971-1974, pozostáva z 3 objektov – dva  
pavilóny MŠ (pavilón A, pavilón B) + hospodársky pavilón. 
POVODNÝ STAV: Pavilón A, dvojpodlažný, boli v ňom umiestnené 4 triedy MŠ (dve na prízemí a dve na prvom  
podlaží). Pavilón B, dvojpodlažný, slúžil ako spoločenská miestnosť pre všetky triedy MŠ a časom aj ako detské  
jasle  či  CVČ.  V  roku  2012  bolo  mesto  Rožňava,  z  dôvodu  havarijného  stavu  pavilónu  A  (statcké  poruchy  
panelových stavieb), nútené vykonať stavebné úpravy na pavilóne B a vytvoriť v ňom triedy. Kapacitne to však  
nepostačovalo na umiestnenie všetkých det z pavilónu A. Časť det bola umiestnená do iných predškolských  
zariadení mesta Rožňava. 
SÚČASNÝ STAV: MŠ navštevuje 60 det, ktoré sú umiestnené v 3 triedach pavilónu B. Pavilón A je nevyužívaný. 
CIEĽ PROJEKTU: Rekonštrukciou  MŠ Vajanského zrekonštruovať pavilón A, vytvoriť v ňom 2 nové triedy MŠ ako  
aj spoločenskú miestnosť pre všetky det zariadenia. Po rekonštrukcii bude MŠ pozostávať z 5 fungujúcich tried  
(3 pôvodné a 2 novovytvorené).
V roku 2016 mesto Rožňava z vlastných zdrojov odstránilo havarijný stavu dvojpodlažného pavilónu. Avšak 
vzhľadom na skutočnosť, že od uvedenia budovy do prevádzky v 70. rokoch, nebola na budove uskutočnená 
žiadna rekonštrukcia, je v súčasnost okrem dispozičných úprav, potrebné budovy MŠ  prispôsobiť súčasným  
energetckým technickým normám, čím sa zabezpečí aj energetcká efektvnosť zariadenia.
Projekt zahŕňa nasledovné aktvity:
Pavilón  A  –  rekonštrukcia  interiéru,  kúrenia  a  elektrických  rozvodov,  zmena  dispozície,  výmena  okien  a  
vchodových dverí, zateplenie obvodových sten, zastrešenie objektu. 
Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského mobiliáru.
Realizácia aktvít projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní  a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov.  Projektová  
dokumentácia na Pavilón A je  vypracovaná a projektant bol vybraný v súlade s týmto zákonom.
Popis aktvít projektu:
PAVILÓN A:
Výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových sten a strechy, zastrešenie objektu, rekonštrukcia  
kúrenia,  rozvodov  elektriky  a  interiéru,  zmena  dispozičného  riešenia  1.  podlažia  za  účelom  vytvorenia  
priestorov slúžiacich pre všetky triedy MŠ - spoločenská miestnosť a priestory pre pohybové aktvity det.
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AREÁL MŠ:
Úprava spevnených a nespevnených plôch areálu, modernizácia detského mobiliáru.
Všetky aktvity vychádzajú z reálnych potrieb zadefnovaných zariadením a zriaďovateľom. Všetky aktvity sú 
opodstatnené. Logická a časová previazanosť aktvít je daná postupom stavebných prác v zmysle priloženej 
technickej dokumentácie. 

 2.2. Rozsah výkonu technického a stavebného dozoru zahŕňa najmä: 
- Prevzate a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa bude realizovať stavba, 
   najmä s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom ohlásenia a s obsahom zmluvy o dielo. 
- Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením 
   odberných miest vody, elektrickej energie, so zabezpečením vytýčenia všetkých nadzemných 
   a podzemných vedení a inžinierskych siet na stavenisku. 
- Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska. 
- Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok ohlásenia stavby a opatrení štátneho 
stavebného dohľadu po dobu realizácia stavby. 
- Priebežná kontrola čerpania nákladov stavby. 
- V prípade výskytu závažných okolnost bezodkladné informovať objednávateľa o zistených 
   skutočnostach. 
  Osobitná pozornosť bude venovaná tým častam stavby, ktoré sa ďalším postupom výstavby 
   stanú neprístupnými alebo sa zakryjú. 
- V prípade požiadavky naviac prác defnovanie rozsahu naviac prác a ich odsúhlasenie 
   objednávateľom. 
- Príprava podkladov na odovzdanie a prevzate realizovaných výkonov, účasť na jednaniach 
   prevzat a odovzdaní stavby. 
- Kontrola dokladov predkladaných k odovzdaniu a prevzatu stavby. 
- Pravidelná kontrola vecného objemového a fnančného postupu plnenia zmluvy o dielo. 
- Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov. 
- Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnost, kontrola 
   súladu ich ocenenia s položkami uvedenými zmluve o dielo na zhotovenie stavby a ich 
   predkladanie objednávateľovi. 
- Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa zápisom v ňom uvedených do 
  troch pracovných dní. 
- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na 
  obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami. 
- Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzate stavby alebo jej čast v zmysle zmluvy o 
   dielo, účasť na odovzdaní a prevzat stavby. 
- Organizovanie, vedenie a zápisy kontrolných dní ( 1x týždenne), operatvnych porád.
- Kontrola správnost čerpania nákladov, kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnost a 
úplnost.
- Kontrolná činnosť po stránke vecnej úplnost faktúr, vystavených zhotoviteľom diela týkajúcich sa 
realizácie stavebných prác
- Kontrola súpisov vykonaných prác a zisťovacích protokolov.
- Kontrola čast dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich 
výsledkov a vyžaduje doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok ( atesty, protokoly ).
Stavba v hodnote:  416 489,92 Eur bez DPH
II.3. Termín dodania  alebo poskytnuta služby  : v priebehu 5 mesiacov počas realizácie stavby

II.4. Zdroj fnančných prostriedkov:  EFRR, štátny rozpočet  a zdroje verejného obstarávateľa

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  do 21.08.2018
Čas :        do 15:00 hod.,  
III.2.  Maximálna hodnota, ktorú bude mať verejný obstarávateľ k dispozícii  v EUR  6 900,00      



bez  DPH:                
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.  Predloženie ponuky:
Cenovú  ponuku  (Prílohu  č.  1)  je  potrebné  zaslať  elektronicky  na  e-mailovú  adresu 
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. 

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.: 058/7773257; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Návrh na plnenie kritéria
Ponuka uchádzača

/návratka/

Číslo zákazky : 57/2018/Na

Názov zákazky : Rekonštrukcia  materskej  školy  na  ul.Vajanského  v 
Rožňave – 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 ..................................... dňa ......................2018      

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