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Oznámenie 

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) na priame rokovacie konanie  

Číslo zákazky :  66/2017/Ka 

Názov zákazky : Výmena nosných konštrukcií – odstránenie havarijnej 
situácie 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

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 : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mob.: 0918792949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických : Zlata 
Macková 

Tel.: 058/7773260;  
e-mail.: zlata.mackova@oznava.sk 

 
II.  Názov, adresa a kontaktné miesto dodávateľa 

Úradný názov : Štefan Balco - Unistav, stavebno-
obchodná firma 

IČO : 00 328 758 
 

Poštová adresa : Gemerská 174, 049 51 Brzotín 
 

Kontaktná osoba Štefan Balco Tel.:058/7329260; mob.:0905304108 
e-mail.: unistav.balco@nextra.sk  

  
III.  Opis  

III.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb Mestský úrad, Šafárikova 29, Rožňava 

III.2. Opis predmetu zákazky: 
Po demontovaní a odkrytí podláh mostu/lávky pre peších a cyklistov pri Bille a mostu/lávky pre peších 
a cyklistov pri DÚ sa zistil havarijný stav, a to vážne poškodený stav oceľových nosných konštrukcií týchto 
mostov/lávok – prehrdzavené, zhnité nosníky a výstužové konštrukcie. Stav týchto nosných a výstužových 
konštrukcií je v takom technickom stave, že nie je možná ich oprava, ale je nutné celý pôvodný  nosný a 
výstužový systém odstrániť a nahradiť ho novým.   
Na základe uvedených zistení a overenia si skutočného stavu nosných konštrukcií týchto mostovú/lávok verejný 
obstarávateľ rozhodol, že odstránenie havarijnej situácie je nevyhnutné a je potrebné ho vykonať čo najskôr, 
aby sa predišlo možnému nešťastiu, či už z bezpečnostného hľadiska ohrozenia zdravia a života chodcov 
a cyklistov, alebo vzniknutých materiálnych škôd. 

III.3.  Lehota plnenia predmetu zákazky:                                                                           ihneď 
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IV.  Administratívne informácie 

IV.1.  Termín a miesto konania priameho rokovacieho konania:  
Dátum: 18.10.2017         Čas:   09:00 hod. 
Miesto: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

IV.2.  Predmetom jednania bude:   
Zabezpečenie potrebných prác pri odstránení havarijného stavu nosných konštrukcií mostov pre peších 
a cyklistov pri Bille a  pri DÚ. 

 

 

 

 

 


