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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej iba „zákon) 

 

Číslo zákazky :  08/2017/Ka 

Názov zákazky : Servis, oprava , údržba a revízia plynových rozvodov a zariadení 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

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 73 256; mobil :  0918 792 949 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktné osoby vo veciach  technických :  
Mária Fabiánová   

Tel.:  058/77 73 321; mobil :  0917 598 300 
maria.fabianova@roznava.sk  

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/poskytnutia 
služby: 

Budovy v správe mesta Rožňava 
 

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1 Predmetom  zákazky  je  komplexné  zabezpečovanie  drobných  údržbárskych  opráv a odstraňovanie  havarijných  
stavov vzniknutých na plynových vykurovacích kotloch do 50 kW, expanzných tlakových nádob,  plynových  sporákoch, 
vnútorných plynových  rozvodoch, plynových bojleroch, ohrievačoch vody v obecných bytoch a bytových domoch vo 
vlastníctve verejného obstarávateľa . 
Obsahom je zabezpečiť  pre verejného obstarávateľa  kompletnú dodávku  zameranú na vykonanie  revízií, odstránenie 
porúch, havarijných  situácií , vznikajúcich  pri  bežnej  prevádzke spotrebičov. 
Verejný obstarávateľ požaduje nahlásenú opravu, údržbu alebo havarijnú situáciu odstrániť v týchto 
lehotách: 
 -  v  naliehavých  prípadoch  počas  trvania  zmluvy  pri  odvrátení  nebezpečenstva   okamžite  max.  do 1    
    hodiny sa  dostaviť  na  miesto  poruchy/havárie  po  jej  ohlásení   povereným   pracovníkom  verejného    
    obstarávateľa u ktorého vznikla porucha, vykonať  prvotný  zásah  (odstavením uzáverov v byte a pod.),  
    nahlásiť  poverenému pracovníkovi verejného obstarávateľa stav po zásahu  a potrebu vykonania ďalších  
    odborných opráv potrebných  na odstránenie závady. 
-  drobné bežné opravy do 24 hod. a ostatné opravy a údržbu do 5 pracovných dní. 

 -  v zimnom  vykurovacom  období  odstránenie havarijných stavov  plynových  kotlov je  nutné vykonať aj  

    v dňoch pracovného  voľna,  pracovného pokoja a sviatkov . 
-  vyžaduje sa vykonanie  odborných  prehliadok   a odborných skúšok a opakovaných   úradných   skúšok     
    plynových   zariadení   (plynových   kotlov  s  výkonom   do 50 kW ,  plynových  sporákov, rozvodov v zmysle      
    vyhlášky č.508/2009 Z. z. v obytných    budovách podľa rozpisu.   

- Materiál na realizáciu prác požadujeme dodávať v kvalite podľa STN. K  navrhovaným  cenám materiálov,  
môže obstarávateľ žiadať vydokladovanie nadobudnutia. U iného ako spotrebného materiálu požadujeme 
záručné listy, poprípade certifikáty kvality. 

- Verejný  obstarávateľ si vyhradzuje právo  nevyčerpať   celý   finančný  objem  zákazky   na  časti predmetu 
zákazky  počas   platnosti   zmluvy,  výška   uvoľnených    finančných   prostriedkov   bude priamo závisieť 
od    vzniknutých  porúch  počas  obdobia  48  mesiacov.   
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- Zadávanie požiadaviek na opravu a údržbu sa  bude uskutočňovať  telefonicky poprípade e-mailom v 
súlade s uzavretou zmluvou. 

- Uchádzač musí  byť flexibilný a  musí  byť  schopný  pružne  sa   prispôsobiť  opodstatneným požiadavkám  
verejného obstarávateľa v  poskytnutí  požadovanej  práce  predmetu zákazky  resp. odstránenie 
havarijnej situácie na predmetných zariadeniach.  

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
 Uchádzač   sa   môže   zúčastniť   obhliadky   miest   predmetu  zákazky   po  telefonickom     dohovore   s    
povereným    zamestnancom    verejného   obstarávateľa.   Revízne   správy  z posledných odborných  
prehliadok a odborných skúšok sa nachádzajú k nahliadnutiu na Mestskom  úrade  v  Rožňave, Šafárikova ul.  
č. 29  u  kontaktnej  osoby p. Fábiánovej  . V prípade záujmu si  uchádzač  dohodne  termín telefonicky, resp. 
e-mailom. 

II.4. Termín dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/služby :  48 mesiacov 

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, 
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

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

II.8.  Mena a ceny uvádzané v ponuke:  Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH a vrátane DPH. V 
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke. 

II.9.   Spôsob určenia ceny:  
9.1  Uchádzačom navrhovaná  cena  za  celý  predmet  zákazky  bude  stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade so zákonom NR SR 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.  
9.2  Cena za prácu bude stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti zmluvy a musia v nej byť 
zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cenu vo všetkých  položkách požadujeme stanoviť 
v € na určenú mernú jednotku (celok) . Takto stanovená cena bude zahŕňať všetky náklady na opravu 
jednotlivých položiek uvedených v tabuľke č.1. Cenu za celok stanoviť bez materiálu. 
9.3 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 17.02.2017 

Čas :   najneskôr do 10:00 hod. 

III.3  Otváranie ponúk:  

Dátum : 20.02.2017   13:00 hod. v kancelárii č. 116  I. poschodie 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. 
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III.4.  Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 

uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a  adresou verejného obstarávateľa,  menom  

a  adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a  heslom „ Oprava a  údržba“. 

Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s  uvedením ceny za  zákazku, doklady a dokumenty podľa bodu IV. 

Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové ponuky  predkladali na tlačive, ktorá  je  
pripojená  k  Výzve  na  predmetnú  zákazku. (Príloha č. 1) 
Ponuky  predložené  na  iných  tlačivách  nebudú  akceptované,  a budú  zo  súťaže  vylúčené!! 

III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   rok 2017 - 2020 
 

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  60 000,00           
                   

PHZ zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky a  to : náklady na dodanie tovaru, uskutočnenia 
stavebných prác, poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.        

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia :  

Uchádzač predloží: 
Výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov alebo živnostenské oprávnenie alebo     
aktuálny     výpis     zo    živnostenského    registra s uvedením 
požadovanej činnosti k predmetu zákazky. Tento  doklad   
môže   uchádzač   nahradiť   potvrdením   Úradu  pre  verejné  
obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 
25/2006 Z. z. (potvrdenie  o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov - fotokópie). 

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa 
 

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť :    Doklad o odbornej spôsobilosti  pracovníkov na vykonávanie 
opráv, servis, OP a OS  plynových  zariadení  v zmysle 
vyhlášky č.508/2009 Z. z. ( fotokópiu dokladu).     

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
4.1.  Čestné  vyhlásenie, že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu 
zastavené  konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 

            4.2.  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, nebytový priestor 
alebo nehnuteľnosť a pod.), 

4.3.    4.3.  Čestné prehlásenie uchádzača, že  naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že  
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným 
prehlásením.                                                                                                                                                                                                                       

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 
 

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH  a   ostatné  
požiadavky na predmet zákazky. 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.  
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VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva o dielo 

VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
2.1  Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa a z fondu opráv /byty/, 
pričom preddavky nebudú poskytnuté.  
2.2  Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody 
s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo. 
VI.3.  Ostatné  podmienky : 
a) práce budú objednané  verejným obstarávateľom  na základe čiastkových objednávok,  
b) uskutočnenie odborných prehliadok  v zmysle  vyhlášky a súvisiacich technických noriem,               
c) práce sa budú vykonávať v , bytových domoch v správe mesta Rožňava  
d) faktúru zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,  
e) prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa,  
f) záruka na práce a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem.  

 

VII. Doplňujúce informácie 

VII.1.  Ďalšie informácie : 
1.1  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. 
1.2 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    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 ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).   
1.3  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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk


Mesto Rožňava  Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

5 
Výzva na predkladanie ponúk 

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 :  08/2017/Ka 

Názov zákazky : Servis, oprava , údržba a revízia plynových rozvodov a zariadení  

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

Postup verejného obstarávania : § 117 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

IČO: DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritérií určené verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

Názov obstarávanej práce: 

Merná 
jednotka 

Jedn. 
cena  bez 

DPH 

Cena 
celkom bez 

DPH 

Cena celkom 
s DPH 

1. Plynové kotle 

Výmena expanzomatu na ÚK celok    

Výmena expanzomatu na TÚV celok    

Výmena hydroskupiny celok    

Výmena guľového ventilu celok    

Doplnenie tlaku v expanznej nádrži celok    

Výmena poistného ventilu UK, TÚV celok    

Výmena ionizačnej a zapaľovacích elektród celok    

Oprava snímača prietoku celok    

Oprava prívodového potrubia celok    

Vyčistenie kotla celok    

Nastavenie vykurovacej sústavy celok    
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Výmena snímača tlaku celok    

Odvzdušnenie plynovej sústavy celok    

Demontáž - montáž horáka a vyčistenie horáka celok    

Vyčistenie filtra vykurovacej sústavy celok    

Vypustenie- napustenie systému kotla celok    

Oprava  elektroinštalácie celok    

Výmena plynového kotla celok    

2. Plynové ohrievače vody 

Výmena poistného ventilu celok    

Chemické vyčistenie nádrže od usadenín a nánosov  celok    

Vyčistenie trysiek plynu a  horákov celok    

Oprava netesnosti pripojenia vody celok    

Oprave netesnosti pripojenia plynu a samotnej 
plynovej skupiny 

celok    

Oprava elektroinštalácie celok    

3. Plynové šporáky 

Oprava horákov celok    

Výmena gombíkov celok    

Výmena trysky celok    

Výmena sporáka celok    

Výmena plynového ventilu celok    

Výmena plynovej hadice celok    

4. Odborné prehliadky a odborné skúšky  plynových zariadení a rozvodov 

Názov 
M j. Množstvo    Jedn. cena 

bez DPH v EUR 
Jedn.  cena 
s DPH v EUR 

Obytné budovy: 
Odborná prehliadka kotla s výkonom do 50 kW 

 
ks 

 
223 

  

Obytné budovy: 
Odborná prehliadka plynového  sporáka 

 
ks 

 
165 

  

Kotolňa ks 1 
  

Plynové zásobníkové ohrievače TÚV 7,5 kW ks 2 
  

 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 Cena bude zahŕňať všetky náklady (materiál, prácu, dopravu, revíziu, obhliadku miesta a ostatné  režijné 

náklady...).      
  Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 

cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 

 

V ………………………. dňa .........................       

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

           štatutárny zástupca  
      (meno, podpis, pečiatka) 
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   Príloha č. 2  k výzve na predkladanie ponuky 

  

Rozpis zariadení 

 

Číslo zákazky :  08/2017/Ka 

Názov zákazky : Servis, oprava , údržba a revízia plynových rozvodov a zariadení  

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

Postup verejného obstarávania : § 117 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto  

 Názov  a adresa   Počet
ks 

Výrobný typ zariadenia Rok 
výroby 

1. Obytná budova na Ul. okružnej č. 26 30 plynový kotol Tiger  12 KTZ 2007 

21 plynový sporák Zanusi  

2. Obytná budova na Ul. okružnej č. 28 30 plynový kotol Tiger  12 KTZ 2007 

21 plynový sporák Zanusi  

3. Obytná budova na Ul. okružnej č. 34 31 plynový kotol  Tiger  12 KTZ 2009 

21 plynový sporák Mora; Zanusi  

4 Obytná budova na Ul. okružnej č. 36 31 plynový kotol Tiger  12 KTZ 2009 

21 plynový sporák Mora; Zanusi  

5. Obytná budova 6  b. j. Nadabula č. 254 6 plynový kotol PROTHERM  12 kW 2012 

6 plynový sporák Amica GES 123 2012 

6. Obytná budova na  Ul. Šafárikovej č. 101 12 plynový sporák Mora 1100 2008 

7. Kotolňa  na Ul. Šafárikovej  č. 101 2 plynový kotol PROTHERM 40 KLO Medveď 2005 

2 Plynové zásobníkové ohrievače TÚV 7,5 
KW 

2010 

8. Obytná budova na Ulici  dúhovej  č. 1 31 plynový kotol  Tiger  12 KTZ 2010 

21 plynový sporák Hansa; Mora  

9. Obytná budova na Ulici  dúhovej  č. 3 31 plynový kotol Tiger  12 KTZ 2010 

21 plynový sporák Hansa; Mora  

10. Obytná budova na Ulici  dúhovej  č. 5 31 plynový kotol Tiger  12 KTZ 2010 

21 plynový sporák Hansa; Mora  

 

 

 


