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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

Číslo zákazky :  34/2016/Ka 
 

Názov zákazky : Stavebný dozor pre stavbu - „Obnova  bytového domu 
zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov“  
(ďalej len stavba). 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Zákazka na poskytnutie služby 
 

 

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 

Telefón : 058/7773260, 0918 792 944 
e-mail: zlata.mackova@roznava.sk     

 
II.  Opis  

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1 Bytový dom na Šafárikovej ul. č. 101 v Rožňave  

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s vykonávaním  občasného stavebného 
dozoru pri stavbe  „Obnova  bytového domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov“.  

Obsahom obnovy budú stavebné úpravy v rozsahu zateplenia fasády, strechy, výmena obvodových 
výplňových konštrukcií, rekonštrukcia podlahy v  spoločných priestoroch chodby, schodiska,  závetria 
pri vstupe, osvetlenia  v spoločných priestoroch a bleskozvodu. 

Stavba bude financovaná zo štátneho fondu rozvoja bývania a z úverových zdrojov verejného 
obstarávateľa. 

Iné podmienky: 
- Povinnosti stavebného dozoru: 
- stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej 

projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia 
- zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby 
- zodpovedá  za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 
- spoluzodpovedá za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
- má vplyv a dosah na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sleduje, či pri realizácii 

nie je ohrozená BOZP 
- pred začatím stavebných prác sa stavebný dozor oboznámi s podkladmi, na ktorých základe 

sa pripravuje realizácia stavby (s projektom, obsahom zmlúv a obsahom stavebného 
povolenia), zabezpečí zápis do stavebného denníka o prevzatí staveniska, kontrolne zameria 
terén pred začatím prác, stará sa o systematické doplňovanie dokumentácie (podľa ktorej sa 
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stavba realizuje) 
- vykonáva priebežnú kontrolu (kontrolu tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú 

alebo sa stanú neprístupnými) 
- preberá práce a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. 
- sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác 
- kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby, dbá o riadne uskladnenie materiálov, 

strojov a zariadení na stavenisku 
- schvaľuje začatia realizácie rozličných prác na stavbe 
- v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, 

nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže stavebný dozor 
realizáciu stavebných prác aj zastaviť 

- zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, 
nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby 

- kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a ich 
súlad s podmienkami zmlúv 

- súčasťou výkonu stavebného dozoru je kontrola vedenia stavebného denníka 
- stavebný dozor musí pripraviť podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby 
- zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní  a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb 
- pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  Neuplatňuje sa.  

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  
Služba na predmetnú zákazku bude poskytovaná po obdržaní dotácie zo ŠFRB.  
1.4 Služba bude poskytovaná počas celej doby realizácie stavby, vrátane doby zabezpečovania 
kolaudačného konania až do vydania právoplatného kolaudačného  rozhodnutia.  
2.4 Termín začatia poskytovania výkonov služieb stavebného dozoru: 
Deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi, čo bude poskytovateľovi služby stavebného dozoru 
oznámené najneskôr 2 dni pred uvedeným termínom.  
3.4 Termín ukončenia poskytovania výkonov služieb stavebného dozoru: 
Deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia pre 
stavbu. 

II.5.Možnosť rozdelenia 
zákazky :  

Iba na celý predmet 
zákazky 

ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť 
zákazky 

ÁNO/NIE 

II.6.Predloženie variantných 
riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
takéto  riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

II.9. Spôsob určenia ceny : -  Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení 
neskorších predpisov.  
-  Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie 
je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých 
nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných 
nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie 
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predmetu zákazky.  
-  Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za 
prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu 
zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej 
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku 
v súlade so zákonom o cenách. 

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve. 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : najneskôr do 20.10.2016 
Čas :       najneskôr do 11:00 hod. 

III.3.  Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na adresu : verejneobstaravanie@roznava.sk v lehote na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka sa 
predkladá formou vyplnenej prílohy  (  Príloha výzvy č. 1, )  Vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 1 po 
naskenovaní je potrebné elektronicky zaslať na vyššie uvedenú elektronickú adresu. Vyplnenú 
a podpísanú Prílohu č. 1 je možné doručiť aj osobne do podateľne verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačive, ktorá 
je  pripojená k Výzve na predmetnú zákazku.  
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača 
viazané:   

do 30.11.2016 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH:  
Predpokladaná cena stavebných prác je vo výške 187 931,20 € s DPH, maximálna odmena za 
zabezpečenie služieb občasného stavebného dozoru v zmysle výzvy je vo výške 1,7 %  z celkovej ceny 
za stavebné práce s DPH, t. j. vo výške  3 194,83 € .    

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia :  

Úspešný uchádzač predloží : 
Neuplatňuje sa. 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa. 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti  - 
stavebného dozoru na predmetnú stavbu.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti 
vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 
zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požaduje získať  skúseného 
obchodného partnera, ktorý je schopný zabezpečiť 
plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu. (odborne 

spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto 
činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri 
odborne spôsobilých osôb). 

IV.4.  Ostatné  požiadavky :            1.  Prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   
mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským 
organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za 
TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, 
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nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) 
Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným 
prehlásením.                                                                                                                                             

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 
 

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom 
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako 
úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná 
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

 

VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa, pričom preddavky 
nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 

predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne 
a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie : 
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre 
neho inak neprijateľné. 
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, záujemcami  a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o  vysvetlenie,   
informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ). Cenové ponuky uchádzačov môžu byť zaslané elektronicky 
na uvedenú e-mailovú adresu alebo doručené osobne do podateľne verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení 
každej   e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  
považované  za  preukázanie  doručenia.    
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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 

Číslo zákazky :  34/2016/Ka 

Názov zákazky : Stavebný dozor pre stavbu - „Obnova  bytového 
domu zameraná na zníženie energetickej náročnosti 
budov“   

Miesto plnenia predmetnej zákazky: Bytový dom na Šafárikovej ul. č. 101 v Rožňave 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Zákazka na poskytnutie služby 

 

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  

 

Cena za  predmet obstarávania v Eur bez DPH  

Výška  DPH  20%  

Cena za  predmet obstarávania v Eur vrátane DPH  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady 

na poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.  
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V ………………………. dňa .........................        

 

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

                                                                                                    štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 


