
VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

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

 

Číslo zákazky :  41/2017/Ka 

Názov zákazky : Vjazd do priemyselného parku – vypracovanie PD 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby 

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; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Zlata Macková 

Tel.: 058/7773260; mob.: 0918792944 
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk       

 
II.  Opis  

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1 Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je zistenie predpokladanej hodnoty zákazky pre zadanie:  
napojenie priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67 v mieste jestvujúceho priecestia, kde je potrebné navrhnúť 
križovatku s napojením priemyselnej zóny a opačnej strany cesty I/67. 
Existujúca priemyselná zóna sa nachádza v k.ú. Rožňava a k.ú. Nadabula v zastavanom území mesta, po ľavej 
strane cesty I/67 smer Rožňava-Dobšiná. 

Budúce napojenie PZ križuje železničnú trať, kde je potrebné navrhnúť potrebné technické opatrenia. 
Navrhované technické riešenie je potrebné prerokovať s dotknutými orgánmi a organizáciami. 

1/ Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) 

A. Sprievodná správa 

B. Technická správa 

C. Výkresy 

D. Podklady a prieskumy 

-   Dopravno – inžinierske posúdenie 
-   Geodetické zameranie územia 
-   Inventarizácia drevín 

E. Doklady 

F. Rozpočet  

H. Záber pozemkov 

2/ Inžinierska činnosť pre ÚR – prerokovanie a zabezpečenie stanovísk 

3/ Dokumentácia pre stavebné povolenie a ponuku DSP (DP), ktorá vyhovuje na výber dodávateľa stavby. 
 
A Sprievodná správa 
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B.1 Prehľadná situácia 

B.2 Celková situácia stavby 

B.3 Pozdĺžny rez 

C.1 Koordinačný výkres 

C.2 Dopravné značenie celej stavby 

D. Písomnosti a výkresy objektov 

E. Doklady 

F. Dokumentácia pre ŽSR 

G. Rozpočet a výkaz výmer 

4/ Inžinierska činnosť pre SP – prerokovanie a zabezpečenie stanovísk 

5/ Autorský dozor (AD) počas realizácie stavby 

6/ Dodanie projektovej dokumentácie v počte 6 paré + v elektronickej podobe  (formát dwg a pdf.). 
 
2.2  Požaduje sa vyhotovenie celej dokumentácie  v kvalite a rozsahu takom, aby podľa tejto dokumentácie bolo 
možné realizovať predmetné investičné dielo. 

II.3. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  :  do XII.2017 

II.4. Zdroj finančných prostriedkov: Zákazka bude financovaná  zo štátneho rozpočtu 
z regionálneho príspevku. 

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : do 22.06. 2017 
Čas :       do 08:00 hod.   

Cenovú ponuku žiadame predložiť na e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk   na priloženom tlačive 
(Príloha č.1 - návratka). 

III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky   v EUR  bez  DPH:  25 000,00 

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 poskytnutím 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. 

 

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, žiadosti  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.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 
/Návratka/ 

 
Číslo zákazky :  41/2017/Ka 

Názov zákazky : Vjazd do priemyselného parku – vypracovanie PD 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Postup verejného obstarávania podľa § 117 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO: 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 

P.č. Názov 
Cena v € bez 

DPH 
DPH Cena v € 

s DPH 

Cena celkom za zákazku    

 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). 

 

V .............................. dňa.................         

 

 

 

............................…………………………...……………      

                     štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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