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Výzva na predkladanie ponúk 

Informácia k výzve  

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal  zákazku podľa  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 :  59/2017/Ka/R 

Názov zákazky : Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice 
v Rožňave - zmena aktualizácie   

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby 

Postup verejného obstarávania : § 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.:  058/77 732 56; mobil :  0918 792 949 
e-mail :  verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : Zlata 
Macková 

Tel.:  058/777 32 60;  mobil :  0918 792 944 
e-mail :  zlata.mackova@roznava.sk  

 
II. Názov, adresa a kontaktné miesto dodávateľa 

Úradný názov : Ing. arch. Ján Rusnák – PRO-POLY   IČO :  30269245 
 

Poštová adresa :   Jovická 2,  048 01 Rožňava 

Kontaktná osoba  : Ing. arch. Ján Rusnák  Tel.:  +421 58 7321 566  
e-mail :  propoly@stonline.sk    

 
III.  Opis  

III.1. Miesto dodania alebo poskytnutia služby: Mestský úrad, Šafárikova 29, Rožňava 

III.2. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom   zákazky   je zmena  aktualizácie  projektovej dokumentácie : Rekonštrukcia Námestia baníkov 
a Šafárikovej ulice v Rožňave.  

Požadované   zmeny : 
Pol.3.5.15     Kategória funkčných častí stavieb občianskych a bytových a zdravotníckych 
Pol. 3.5.13    Kategória funkčných častí stavieb inžinierskych a vodných 
 
Obsah zmeny :  
 Časť A – Rozpočet a výkaz výmer 
         B – Textové časti – technické správy 
         C – Stavebno-technická časť 
         E – Cestné komunikácie + dopravné značenie 
         F – Verejný vodovod – vodovodné a kanalizačné prípojky 
         H – Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody 
         L – Verejné osvetlenie 
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Zmenou projektovej dokumentácie je aj dopracovanie realizácie nového chodníka s parkovacími miestami 
v smere od Námestia baníkov na Čučmiansku dlhú ulicu  so zmenou stavebného povolenia na zmenu stavby 
pred dokončením.  

III.3. Lehota dodania predmetu zákazky:  
 

do 60 dní  
 

 

IV.  Administratívne informácie 

IV.1.  Termín a miesto konania priameho rokovacieho konania:   
Dátum : 25.08.2017 
Čas :       09:00 hod. 
Miesto: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

IV.2.  Predmetom jednania bude: 
Zmena aktualizácie  projektovej dokumentácie  . 

IV.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :  do 6 790,00 €         
                   

 

V. Doplňujúce informácie 

V.1. Ďalšie informácie : 
Na predmetnom rokovaní verejný obstarávateľ žiada predložiť: -  výkaz výmer. 
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačom   bude   zabezpečovaná    písomne, osobne 
alebo e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú  adresu   
verejneobstaravanie@roznava.sk    
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