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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 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Názov zákazky : Vypracovanie PD na objekt MsÚ v Rožňave, 
zameranú na zníženie energetickej náročnosti 
budovy – rozšírenie rozsahu 

Číslo zákazky :  43/2016/Ka/R 
 

 

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 : Aprowing Slovakia s.r.o. IČO : 44 140 100 
 

Poštová adresa : Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota 
 

Kontaktná osoba  : Ing. Roman Vaľo Tel.: +421 47 50 11 454, 453; mobil : 0910 939 575 
e-mail : valo@aprowing.sk  

 
III.  Opis  

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

III.2. Opis predmetu zákazky:  
Na základe výsledkov spracovaného Energetického auditu je pre komplexnosť spracovania projektovej 
dokumentácie z dôvodu výsledného zaradenie budovy do triedy energetickej hospodárnosti A1 podľa 
globálneho ukazovateľa primárnej energie je nutné rozšírenie rozsahu rozpracovanej projektovej 
dokumentácie . 
Rozsah pôvodného zadania: 
a) Zameranie a zadokumentovanie súčasného stavu objektu 
b) Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy, a to: 
- výmena okien a vchodových dverí okrem už zrealizovaných, 
- prispôsobenie fasádneho obkladu okolo okien, 
- zateplenie a nová hydroizolácia strechy + úprava konštrukcií na streche, 
- rekonštrukcia bleskozvodu podľa STN, 
- projektové energetické hodnotenie budovy, 
- protipožiarna bezpečnosť budovy, vrátane stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a   
  záchranného zboru, 



Mesto Rožňava  Zákazka podľa § 81 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2 
Výzva na predkladanie ponúk 

- položkovitý rozpočet + výkaz výmer (slepý rozpočet) - spracovaný osobitne na hlavnú a osobitne na    
vedľajšiu budovu. 

Vzhľadom na  komplexnosť spracovania projektovej dokumentácie je nutné aby uvedené rozšírenie zadania 
obsahu projektovej dokumentácie bolo spracované pôvodným dodávateľom projektovej dokumentácie. 
Delenie zadania nie je možné vzhľadom na vzájomné previazanie návrhov, preto je nutné komplexné 
riešenie zadania a zachovanie autorských práv. 

III.3. Lehota dodania predmetu zákazky:  60 dní 
 

 

IV.  Administratívne informácie 

IV.1.  Termín a miesto konania priameho rokovacieho konania:   
Dátum : 15.12.2016 
Čas :       09:00 hod. 
Miesto: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

IV.2.  Predmetom jednania bude: 
Rozšírenie rozsahu zadania projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy, a to: 
- zateplenie fasády objektu, 
- zateplenie stropu na suterénom, 
- rekonštrukcie vykurovania výmenou radiátorov s osadením termostatických ventilov a vyregulovanie   
  vykurovacieho systému, 
- výmena svetelných zdrojov za úsporné LED svietidlá, 
- inštalácia rekuperácie, 
- inštalácie fotovoltaických panelov o výkone 7kW, 
- projektové energetické hodnotenie budovy - rozšírenie rozsahu z dôvodu rozšírenia zadania, 
- protipožiarna bezpečnosť budovy, vrátane stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a  
  záchranného zboru - rozšírenie rozsahu z dôvodu rozšírenia zadania, 
- položkovitý rozpočet + výkaz výmer (slepý rozpočet) - spracovaný osobitne na hlavnú a osobitne na  
  vedľajšiu budovu, 
- rozšírenie rozsahu z dôvodu rozšírenia zadania, 
- cena za predmet zákazky, 
- obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. 
IV.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  do 8 600,00 €         

                   
 

V. Doplňujúce informácie 
V.1. Ďalšie informácie : 
Na predmetnom rokovaní verejný obstarávateľ žiada predložiť: -  návrh zmluvy. 
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  uchádzačom (výzva, žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).   
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  
preukázanie doručenia.   
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