
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 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 : X/2020/MN

Názov zákazky : Hasičská zbrojnica

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce
Postup verejného obstarávania : Podľa § 117

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7

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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Zlata Macková

Tel.: 058/7773260; mobil : 0918 792 944
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/stavenisko: Hasičská  zbrojnica,  parcela  KN-C
č.44/4, Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky:  Jedná sa o stavebnú rekonštrukciu objektu hasičskej zbrojnice.
Popis lokality: Stavba je situovaná v blízkosti centra a pamiatkovej zóny Mesta Rožňava. Na predmetnej parcele
sa  nachádza  viacero  navzájom  prepojených  objektov  a  spevnených  plôch.  Predmetná  oblasť  je  zastavaná
objektmi vyššej občianskej vybavenosti. Stavebnými úpravami a modernizáciou stavby investor vytvorí priestory
pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava.
ARCHITEKTONICKO-DIPOZIČNÉ RIEŠENIE:   Riešený objekt je umiestnený centrálne na pozemku vo vlastníctve investora, a 
je orientovaný južne. Materiálovo je riešený ako murovaná stavba z plnej pálenej tehly so železobet. stropom, 
vyvýšenou murovanou atikou a plochou strechou. Objekt je využívaný v súčasnosti ako garáže a prechod k 
ostatným objektom, ktoré sa nachádzajú na predmetnom pozemku. Objekt má atikové murivo vo výške 3500 
mm nad úrovňou žb. stropu , na ktorý sa plynulo napája šikmá strecha prekrytá plechovou krytinou, strešný 
priestor predstavuje svojim rozmerom vhodnú plochu pre realizáciu zamýšľaného zámeru. Objekt je napojený 
na NN rozvodnú sieť, nachádza sa pri ňom rozvod mestskej kanalizačnej siete a v objekte sa nachádza aj 
vodovod. Pôdorysne má nepravidelný tvar štvorca s rozmermi 11,8 x11x5 m. Výška objektu je od podlahy 
prízemia k atike 7550 mm. Stavebnými úpravami a čiastočnou dostavbou rozšírením už jestvujúceho atikového 
muriva vznikne plnohodnotné nadzemné podlažie, ktoré bude prekryté plochou strechou. V prízemnej časti sa 
vytvorí železobetónové jednoramenné schodisko, ktoré sprístupní budúce nadzemné podlažie, kde sa v 
súčasnosti nachádza drevená plochá strecha. V nadzemnej časti sa stavebnými úpravami vytvoria nasledovné 
priestory - spoločenská miestnosť, kuchynka, šatne, sociálno-hygienické priestory a sušiareň.
ÚSTREDNÉ KÚRENIE :
Zdrojom tepla bude jestvujúca plynová kotolňa, ktorá sa nachádza v susednom objekte. V kotolni sú inštalované
tri plynové kotle (2x350 a 1x500kW), z toho jeden kotol 350kW je osadený ako rezerva. Jestvujúca kotolňa v 
súčasnosti zásobuje viacero objektov, reguláciu zabezpečuje nadradená regulácie Siemens. Pre jednotlivé 
objekty sú na rozdeľovači (zberači) realizované čerpadlové skupiny so zmiešavačom a obehovým čerpadlom. 
Funkčný opis
a) Zdroj tepla
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Ako zdroj  tepla  zostáva  pôvodná  plynová  kotolňa  (v  susednom objekte)  v  zostave  3ks  plynových  kotlov  s
celkovým výkonom 1.200kW. Kotol bude kryť tepelné straty objektu.
b ) Expanzný systém - Expanziu systému UK zabezpečuje pôvodná, objem vykurovacej vody sa prakticky
nemení.
c ) Vykurovací systém - Pred naplnením sústavy je potrebné systém dôkladne prepláchnuť pitnou vodou z 
vodovodnej siete. Vykurovacia (doplňovacia) voda musí spĺňať parametre podľa odporúčaní výrobcu kotla a 
STN 07 7401-3, pripadne VDI 2035. Systém sa naplní pitnou vodou.
Z  kotlov  je  rozvod  privedený  do  rozdeľovača  (zberača)  UK,  na  ktorom  sú  osadené  čerpadlové  skupiny  so
zmiešavačom. Rozvod rekonštruovaného objektu bude napojený na jestvujúci rozvod „radnice" v jestvujúcej
kotolni.  Od  bodu  napojenia  bude  potrubím  UK privedený  tepelný  výkon  do  rekonštruovaného  objektu.  V
objekte  hasičského  zboru  bude  tepelný  výkon  vedený  pod  stropom  k  vykurovacím  telesám  prízemia  a  k
stúpačke  na  1.NP.  Na  1.NP bude osadený rozdeľovač a tepelný výkon bude vedený v podlahe k vykurovacím
telesám.
Rozvod UK bude na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom s vypúšťacou armatúrou. Na vykurovacích 
telesách budú osadené termostatické hlavice. Po realizácii rozvodov bude potrebné zabezpečiť hydraulické 
vyváženie sústavy
d ) Príprava teplej vody - nie
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA-  navrhnutá z rúr PVC kanalizačných hrdlových DN 125mm dĺžky 2,2m, napojenej do 
jestvujúcej kanalizačnej prípojky DN150mm, ktorá je napojená do vert.kanalizácie . Kanalizačné potrubie bude 
uložené v štrkovom lôžku hr. 10,0 cm a bude obsypané štrkom 30,0 cm nad potrubím. Zvyšok rýh sa dosype 
vyťaženou zeminou so zhutnením. Trasa prípojky je vedená v teréne.
VODOVODNÁ PRÍPOJKA - navrhnutá z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN20mm, dĺžky 3,4m, napojená z 
jestv. vodomernej šachty. Napojenie bude vo vodomernej šachte, pred vodomerom sa osadí odbočka 50/20mm
pre navrhovaný objekt. Za odbočkou sa osadí vodomer DN15mm a uzatváracie ventily DN20mm
Vodovodné potrubie bude uložené v štrkovom lôžku hr. 10,0cm a bude obsypané štrkom 30,0 cm nad 
potrubím. Zvyšok rýh sa dosype vyťaženou zeminou so zhutnením Trasa prípojky je vedená v teréne.
ZDRAVOTNÁ INSTALÁCIA - Vnútorná kanalizácia ležatá je navrhovaná z rúr PVC DN70,100, 125mm, vedená v 
spáde. Pripojovacie potrubie je navrhnuté z rúr novodurových DN 40 50,70mm vedené v spáde. Časť vnútornej 
kanalizácie bude vedená pod stropom I.NP.potrubím PVC DN50,70mm. Zvislé stúpačky 1,2 z rúr PVC 
DN70,100mm. Stúpačka č.1. bude ukončená ventilačnou hlavicou HL900 Kanalizácia bude vedená v priečkach, 
múroch Prevedenie vnútornej kanalizácie musí byť v súlade s normou STN 73 6760. Po ukončení montáže sa 
prevedie skúška vodotesnosti a plynotesnosti podľa príslušných predpisov.
Zdrojom teplej vody je navrhnutý tlakový elektrický ohrievač vody 80-litrový podľa výberu investora a platných 
katalógov
ZEMNÉ PRÁCE - Pred začatím výkopových prác na vodovodnej a kanalizačnej prípojke, objednávateľ zabezpečí
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení (vodovod, STL plynovod, telekomunikačné káble, elektrické
káble,  káble verejného osvetlenia...).  Až  po vytýčení  správcami  jednotlivých sietí je možné začať  realizovať
zemné práce. V mieste kríženia trasy kanalizácie a vodovodu, kopať ručne. Ak nie možné strojom urobiť výkop
na presnú hĺbku, musí sa pred ukladaním potrubia dno výkopu upraviť ručným dokopaním,
Počas výkopových prác musia byť výkopy označené a chránené prenosným zábradlím.
Odvoz suti, prebytočnej zeminy bude riešené komplexne v rámci stavebnej časti..
Elektroinštalácia:
Hlavný rozvádzač HR bude osadený v miestnosti č, 1.03 (schodisko). Prívod do hlavného rozvádzača HR
bude prevedený káblom CYKY-J 5 x lOmm2 z elektromerového rozvádzača, umiestneného pred oplotením
objektu, na verejne prístupnom mieste.
Z hlavného rozvádzača HR budú napájané zásuvkové a svetelné obvody požiarnej zbrojnice. Rozvádzač HR
bude oceľoplechový, zapustený, 3 x 24 modulový (typ: OEZ RZB-3N72-B).  Jednopólová schéma RH je na
výkrese E-03.

Podrobnejšia špecifikácia a rozpis prác je uvedený  prílohách tejto výzvy - v Sprievodnej a Technickej správe
(stavebno-architektonické riešenie; ústredné kúrenie; kanalizačná, vodovodná prípojka a zdravotná inštalácia;
elektroinštalácia;) a vo Výkaze výmer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.3 Iné podmienky:

3.1  Predmet  zákazky  musí  byť  vyhotovený  na  vysokej  kvalitatívnej  úrovni  stavebných  prác,  pri  dodržaní
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parametrov  zadania,  platných  STN  noriem,  technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických
požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.2 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifkované, resp. musia byť v
súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.

3.4 Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a
nedeľného pokoja.

3.5 Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác a je povinný ich
uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

3.6 Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii  predmetu
zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť
poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

3.7 Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich
nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia
byť  uchádzačom  zohľadnené  v  cenovej  ponuke.  Prípadné  škody  –  postihy,  ktoré  by  vznikli  verejnému
obstarávateľovi zanedbaním povinnosti uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo
strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu
pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.

3.8  Na  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  pri  práci  sa  vzťahujú  špecifické  ustanovenia  zákona  č.124/2006  Z.z.,
v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné riadiť sa 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
Vyhlášku  MŽP  č.453/2000  Z.z.,  Vyhlášku  MŽP  č.532/2002  Z.z.,   ustanovenia  zákona  č.  254/1998  Z.z.  a
ustanovenia zákona č. 50/1976 Z.z.

II.4.  Obhliadka miesta plnenia: 
Verejný  obstarávateľ  umožňuje  a  doporučuje  miestnu  obhliadku  realizácie  predmetu  zákazky,  aby  si
záujemcovia  sami  overili  potrebný  rozsah činností a  získali  potrebné informácie  nevyhnutné na prípravu a
spracovanie ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu
predmetu  zákazky.  Cenovú  ponuku  uchádzač  vypracuje  na  základe  priložených  príloh  a  obhliadky  miesta
realizácie predmetu zákazky. Výkaz – výmer v prílohách je orientačný.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. po telefonickom dohovore s
kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy.
II.5. Termín realizácie stavebných prác: Stavebné práce budú uskutočnené  najneskôr do  2 mesiacov od

odovzdania staveniska

II.6.Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.7.Predloženie variantných riešení :
Pri produktoch, výrobkoch a materiáloch konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí
mať  kvalitatívne  rovnaké  alebo  lepšie  vlastnosti  a  technické  parametre  ako  je  požadované  pri  pôvodnom
predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty
akceptovať, ak budú mať kvalitatívne rovnaké alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.
II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10. 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 EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
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ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu  stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
- 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. 
-   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 11.05.2020
Čas :       najneskôr do 10:00 hod.

III. 3.  Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
3.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená primátorom mesta na vyhodnotenie ponúk dňa
12.05.2020 o 11:00 hod. bez účasti uchádzačov. 
3.2  S  úspešným uchádzačom uzavrie  verejný  obstarávateľ  zmluvu o  dielo.  V  zmysle  platného zákona proti
rozhodnutiu  verejného  obstarávateľa  o  výbere  najvhodnejšieho  uchádzača   pri   postupe  zadávania  zákazky
s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
3.3 O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači budú vyrozumení  e- mailom v súlade s § 55 “zákona“. 

III.5.  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. 
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať“
4. Označenie heslom súťaže: „Hasičská zbrojnica “

Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové  ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.

III.6. Obsah cenovej ponuky:
- Cenová ponuka (Príloha č. 1)
- Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
- Ocenený výkaz výmer (ELI; ÚK; HO; ZTI; Kanal-voda; Súhrn)
-               Podpísaný Návrh zmluvy o dielo

Uchádzač môže predložiť  iba jednu ponuku.  Uchádzač nemôže byť  v tom istom postupe zadávania  zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.    

III.7.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané: do 31.07.2020

III.8.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 48 500,00                    

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
1.1 Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  práce  v  rozsahu,  ktorý  zodpovedá  predmetu  zákazky.  Verejný

obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra alebo registra hospodárskych
subjektov ÚVO. V prípade pochybnosti je uchádzač povinný v lehote určenej  verejným obstarávateľom
preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
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pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

1.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods.1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

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

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   
Uchádzač predloží:
3.1   Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru za predchádzajúcich
päť rokov s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Odôvodnenie  primeranosti:  Podmienka  účasti  je  primeraná  a  jej  potreba  vyplynula  z  dôvodu  overenia  si
skutočnosti, či uchádzač má dostatočné skúsenosti na uskutočnenie predmetnej zákazky.

IV.4.  Ostatné  požiadavky :
4.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti 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 financie.

4.2   Uchádzač  v prípade  svojej  úspešnosti  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.

V.  Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob hodnotenia cenových ponúk

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena v Eur
V.2.  Spôsob hodnotenia cenových ponúk : 
2.1  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.
Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po x, pričom x je číslo zodpovedajúce počtu
vyhodnocovaných  ponúk.  Ako  platná  ponuka  bude  akceptovaná  iba  ponuka  spĺňajúca  všetky  požadované
náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 
2.2 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok
stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Ceny v ponukách uchádzači
uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
V.3.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
3.1 Po vyhodnotení predložených cenových ponúk na základe určeného kritéria bude uchádzačom odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
3.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho cenová ponuka je prijatá, ostatným uchádzačom bude
oznámené, že neuspeli. 

VI.  Spôsob vzniku záväzku, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky

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 financovania a platobné podmienky:
a) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva na realizáciu stavebných prác, uzavretá podľa Obchodného
zákonníka. Návrh zmluvy tvorí príloha č.9 tejto výzvy. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač  svoje identifikačné
údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
b) Termín zhotovenia a dodania predmetu zákazky je do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.
c)  Objednávateľ  neposkytne  dodávateľovi  žiaden  preddavok.  Predmet  zákazky  bude  financovaný  formou
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na
základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok podpísaný zodpovednými zástupcami
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

oboch zmluvných strán.
f)  Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  v  zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o  DPH v  znení  neskorších
predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude
obsahovať  nesprávne  alebo  neúplné  údaje,  objednávateľ  je  oprávnený  ju  do  dátumu  splatnosti  vrátiť
dodávateľovi.  Dodávateľ  faktúru  podľa  charakteru  nedostatku  buď  opraví,  alebo  vystaví  novú  faktúru.  Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
h) Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočný rozsah
prác potrebných na úplné vykonanie predmetu zákazky.
i) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 60 mesiacov odo dňa jeho prevzatia uvedeného
v preberacom protokole.
j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením preberacieho
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
l) Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia
písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ sa
zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je
bezplatné.
m) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa len v prípade
vzájomnej dohody s dodávateľom, alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
n)  Predmet  zákazky  bude  financovaný  z poskytnutej  dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  a z  rozpočtu  verejného
obstarávateľa.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená žiadna ponuka, 
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
d) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
e)  všetky  ponuky  uchádzačov  budú  mať  vyššiu  cenu  ako  je  predpokladaná  hodnota  určená  verejným
obstarávateľom
VII.2.  Proti  rozhodnutiu  verejného  obstarávateľa  o  určení  úspešného  uchádzača  pri  uplatnenom  postupe
zadávania  zákazky  nie  je  možné podať  námietky  v  zmysle  §  170 odsek (7),  písm. b) zákona č.  343/2015 o
verejnom obstarávaní.
VII.3.   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  uzatvoriť  zmluvu  s  uchádzačom  umiestneným  v  poradí  za
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
VII.4.  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, žiadosti  o  vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  

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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