
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní
 a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov

    VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

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

Číslo zákazky : 54/2018/Ka

Názov zákazky : Premiestnenie reklamného pútača
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45262600-7 ; 45310000-3 

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 Telefón : 058/77 73 256; mobil : 0918 792 949

e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  
Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Zlata Macková   

Telefón : 058/77 73 260; mobil: 0918 792 944 
e-mail: zlata.mackova@roznava.sk 

II.  Opis

II.1   Miesto plnenia predmetnej zákazky :
1.1 Rožňava, Šttnická ulica pri kruhovom objazde 
II.2  Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1 Predmetom zákazky je premiestnenie  jestvujúceho reklamného pútača, ktorý t. č. je osadený pri  
komunikácii  smerom na Košickej ulice na obchvat Košice – Zvolen. Reklamný pútač má byť preložený  
na pozemok vo vlastníctve mesta ku kruhovému objazdu na Šttnickej ulici.
Skladá sa z dvoch čast – z  vrchnej  výlepovej plochy a zo spodného   nosného stĺpa.  Nosný stĺp je 
kotvený do betónovej základovej pätky.  Elektrická prípojka je  ukončená v existujúcom rozvádzači, 
ktoré sa demontuje. Kábel, ktorý je v zemi sa vykope až po bod napojenia. Základová betónová pätka 
sa rozbije a jednotlivé kusy sa odnesú na skládku. Po celkovej demontáži všetkých čast reklamného  
pútača,  sa  terén  dá  do  pôvodného  stavu.  Počas  demolácie  je  potrebné  dodržiavať  všetky  
bezpečnostné predpisy. Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť všetky IS. Pri premiestnení/výstavbe 
reklamného pútača je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Súpis prác 
tvorí výkaz výmer a projektová dokumentácia. 
Iné požiadavky:
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, musia 
byť realizované v súlade so špecifckými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a  
stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa  
vzťahujú špecifcké ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej  
je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  na  stavenisko.  Nutné  je  dodržať  i  vyhlášku  MŽP  č.  
453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z.. Pracovníci vykonávajúce 
montáž a údržbu elektrických zariadení musia spĺňať odbornú spôsobilosť pre danú prácu v súlade s  
vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
II.3  Obhliadka miesta plnenia:
Termín  obhliadky  je  možné  si  dojednať  individuálne  a  to  po  osobnej  dohode  a  kontaktovaní  
zodpovednej osoby vo veciach technických
II.4  Termín dodania alebo poskytnuta služby, uskutočnenia stavebných prác: X/2018
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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 :
9.1  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 fnancií  
Slovenskej  republiky  č.  87/1996  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  o  cenách,  v  znení  neskorších  
predpisov. 
9.2 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to  
v cenovej ponuke.
9.3  Cenu za  predmet zákazky  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých nákladov  spojených s  dodaním 
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie 
predmetu zákazky. 
9.4  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.  Administratvne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : 
Podklady  k    verejnému  obstarávaniu  k    predmetnej  zákazke  si    záujemca  môže  vyžiadať 
písomne   poštou,  e-mailom  alebo vyzdvihnúť osobne na adrese uvedené v bode 1 tejto výzvy  po 
telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode 1 tejto výzvy v pracovných dňoch v 
čase od 8:00 – 13:00 hod. (netýka sa uchádzačov, ktorým boli  podklady zaslané spolu s Výzvou)     
III.2.  Lehota na predkladanie ponúk: 
2.1    Dátum : najneskôr do 22.08.2018     do 09:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
Uchádzač  predloží  ponuku  elektronicky  na  e-mailovú  adresu:  verejneobstaravanie@roznava.sk  v 
termíne na predkladanie ponúk.
Súčasťou  ponuky  musí  byť  ponukový  list,  výkaz  výmer   s  uvedením  ceny  za   zákazku  doklady 
a dokumenty podľa bodu IV. (Prílohy č.1;2;3)
Verejný obstarávateľ  požaduje  od uchádzačov,  aby svoje    cenové   ponuky predkladali  na  tlačivách,   
ktoré sú pripojené 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 31.12.2018

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  17 700,00   

IV.  Podmienky účast    obsah ponuky  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : 
Stavbu môže realizovať iba spoločnosť, ktorá má oprávnenie na zhotovenie stavieb tohto druhu.
IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   Neuplatňuje sa
IV.4.  Ostatné  požiadavky :
Uchádzač predloží čestné prehlásenie že :
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- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné     
   konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- 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.) 
- naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho  
   zamestnávania. /Príloha č. 2/

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Ponuky budú vyhodnocované na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky.  

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
2.1 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 
náležitost uvedené vo výzve. 

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva  o dielo  uzatvorená  podľa  §  536  a  násl.  Obchodného  zákonníka  č.  513/1991  Zb.  v  
platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
VI.2  Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
2.1   Predmet  zákazky  bude  fnancovaný    z   rozpočtu    verejného     obstarávateľa   pričom 
preddavky  nebudú poskytnuté. 
2.2   Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov . 
2.3 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
2.4   Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy.
VI.3  Ostatné  podmienky :
3.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v  zmysle ZVO 
a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné 
fnancie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnost musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy  a  relevantných 
informácii podľa § 117 ZVO.  

Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia.

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 fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre  
neho inak neprijateľné.
1.2  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,  žiadost  o   vysvetlenie,  zaslanie 
cenových ponúk,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  
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1.3  Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  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
/Návratka/

Číslo zákazky : 54/2018/Ka

Názov zákazky : Premiestnenie reklamného pútača  

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Práce

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 

Popis Cena v Eur
 bez DPH DPH Cena  v Eur

 s DPH
Cena celkom za predmet zákazky

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
Cena  musí  zahŕňať  všetky  náklady  súvisiace  s predmetom  zákazky/práce,  tovar,  služby,  likvidácia, 
doprava..atď./.

 

V

 ………………………. dňa .........................

      

                               ............................…………………………...……………        
  štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:
  

 súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
 všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
 nebol  naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné 

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
 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.) 

 nebol  naňho  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania

  

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

     

 ..........................................……....……………………...…………… 
                                                                                             Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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