
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

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“)

a     zároveň výber zmluvného partnera  

Číslo zákazky :  XIX/2020/MN

Názov zákazky : Stavebný dozor – Revitalizácia Póschovej záhrady

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby

Spoločný slovník  obstarávania (CPV) : 71520000-9 

Postup verejného obstarávania  podľa § 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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/77 732 57; 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  Štefan Barczi Tel.: 058/77 732 88; mobil : -
e-mail : stefan.barczi@roznava.sk   

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutie služby: Póschova záhrada,  Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1  Predmetom zákazky je výkon všetkých činností  stavebného dozoru pre stavbu   Revitalizácia Póschovej
záhrady – časť Stavebné práce.

SO_01 Búracie práce a terénne úpravy
SO_03 Chodníky, komunikácie a spevnené plochy
SO_04, SO_05 Lávky
SO_06 Vodná plocha s fontánou a plastikou
SO_07 Oplotenie
SO_08 Elektroinštalácie
SO_09 Kamerový systém
SO_10 Informačný systém
SO_11 Drobná architektúra a mobiliár
SO_12 Prípojka vody
SO_13 Prípojka elektro

Revitalizácia Póschovej záhrady je delená na 2 časti: 

1.časť – stavebné práce
2.časť – Sadové úpravy

jednotlivé práce na zákazke na seba nadväzujú a prelínajú sa.

2.2 Povinnosti stavebného dozoru:
Podľa § 46 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení jeho
neskorších zmien.
V prvom  rade  sa  musí  oboznámiť  s projektovou  dokumentáciou,  s technickými  postupmi  s navrhnutým

1
Výzva na predkladanie ponúk

mailto:stefan.barczi@roznava.sk


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

materiálom stavby, s obsahom právoplatného stavebného povolenia a s obsahom zmluvy o dielo.

2.3  Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí: 
- Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi  na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou

dokumentáciou stavby, s obsahom stavebných povolení a  s obsahom Zmluvy o dielo.
- Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením odberných miest vody,

elektrickej  energie  na  základe  pokynov  mandanta  (zároveň  sa  určí  aj  spôsob  úhrady  za  energie),  so
zabezpečením vytýčenia všetkých podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.

- Kontrolovanie  spôsobu  a postupu  výstavby,  či  sa  stavba  uskutočňuje  podľa  schválenej  projektovej
dokumentácie a stavebných povolení.

- Zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby.
- Dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
- Spoluzodpovednosť za dodržanie podmienok stavebného povolenia.
- Zabezpečenie  zápisu  do  stavebného  denníka  o  odovzdaní  staveniska  a všetkých  zápisov,  týkajúcich  sa

realizácie stavby, systematické doplňovanie dokumentov k stavbe.
- Odsúhlasovanie zmien realizácie oproti projektovej dokumentácii.
- Vplyv a dosah na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sledovanie, či pri realizácii stavby nie je

ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
- Komunikáciu s  orgánmi štátnej  správy,  kontrolu dodržiavania prípadných opatrení  štátneho stavebného

dohľadu po dobu realizácie stavby.
- Pravidelnú kontrolu vecného, objemového a finančného postupu plnenia Zmluvy o dielo.
- V prípade    výskytu    závažných    okolností    bezodkladné    informovanie  verejného  obstarávateľa

o zistených skutočnostiach a právo okamžite zastaviť postup prác.
- Kontrolu častí dodávok, ktoré sa  ďalším  postupom  výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
- Kontrolovanie postupu prác podľa odsúhlaseného časového plánu stavby, dozor nad riadnym uskladnením

materiálov, strojov a zariadení na stavenisku.
- Spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd

pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
- V prípade nedodržania  technologických  postupov,  noriem,  kvality  prác,  bezpečnosti  práce  a podmienok

stavebného povolenia má oprávnenie na zastavenie stavebných prác.
-  Preberanie prác a kontrolovanie odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní.
- Prípravu a kontrolu dokladov potrebných  na  odovzdanie  a  prevzatie stavby, účasť  na rokovaniach o

prevzatí a odovzdaní stavby.  
- Zastupovanie verejného obstarávateľa  tak,  aby celkové náklady stavby neprekročili  schválený rozpočet,

nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby.
- Kontrolu  kvality  vykonaných  prác,  kontrolu  použitých  materiálov  a  výrobkov,  ktoré  sú  uvedené  v

projektovej dokumentácii pre Revitalizáciu Póschovej záhrady. 
- Kontrolu súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrolu súladu ich ocenenia

s položkami uvedenými v rozpočte v prílohe Zmluvy o dielo a ich predkladanie verejnému obstarávateľovi.
- Kontrolu zisťovacích protokolov vykonaných prác.
- Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa k zápisom v ňom uvedeným do troch  pracovných

dní. 
- Organizovanie, vedenie a  vyhotovovanie zápisov z kontrolných dní (1x týždenne), organizovanie a vedenie

operatívnych porád.
- Kontrolu správnosti čerpania nákladov,  kontrolu a potvrdzovanie vecnej  a cenovej  správnosti a úplnosti

vykonaných prác za sledované obdobie.
-  Kontrolu   vecnej  úplnosti  faktúr, vystavených  zhotoviteľom  diela,  týkajúcich   sa   realizácie stavebných

prác.
-   Sledovanie,   či    zhotoviteľ    vykonáva   predpísané   skúšky    materiálov,    konštrukcií   a    prác  a 

kontrolovanie   ich   výsledkov,  vyžadovanie  dokladov,   ktoré   preukazujú   kvalitu   vykonaných prác  a
dodávok  (atesty, protokoly).

-    Kontrolu  odstraňovania  chýb  a   nedorobkov  zistených  pri   preberaní   stavby  alebo  jej  časti  v
dohodnutých termínoch.

- Účasť  na  kolaudačnom  konaní,  dozor  nad  odstránením  prípadných  chýb  zistených  pri  kolaudácii
zhotoviteľom  stavby v dohodnutom čase. 

- Koordinácia BOZP na stavenisku.
- Kontrola vypratania staveniska.
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Opis realizovaných prác a podklady:   viď súťažné podklady, oddiel III.
Stavebné práce s vysúťaženou hodnotou zákazky :  229 794,64 Eur bez  DPH

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  Neuplatňuje sa

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby: 
Do  9  mesiacov od  dňa   odovzdania  a  prevzatia  staveniska   zhotoviteľom   do   ukončenia    úspešného
kolaudačného konania.  Zmluva  na poskytnutie  služby v trvaní   so  zmluvou o   dielo so zhotoviteľom  stavby. 
Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. 

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 : 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  financií  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 poskytnutím služby  
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.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : 
Všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto výzve. 
Súťažné podklady, projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Zmluva o dielo – časť  I. Stavebné práce  
je  k nahliadnutiu  na  priloženom  internetovom  linku:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426896

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 31.07.2020
Čas :   najneskôr do 09:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
Uchádzač  predloží ponuku  buď  elektronicky  na  e-mailovú  adresu:  verejneobstaravanie@roznava.sk,  alebo
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: „Stavebný dozor Póschova záhrada “

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

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.12.2020
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III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:    Zároveň určovaná týmto prieskumom                  

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 

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.

2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre
verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie.
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 :   
a/ Doklad o odbornej spôsobilosti (podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona) na výkon činnosti stavebného dozoru
vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor s odborným
zameraním zodpovedajúcemu predmetu zákazky.(kategória: Pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby)

b/ V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 01.01.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania,
žiada  verejný  obstarávateľ  spolu  s  osvedčením  predložiť  aj  potvrdenie  Slovenskej  komory  stavebných
inžinierov s uvedením   podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.  Uchádzač so sídlom mimo územia
Slovenskej  republiky  môže  predložiť  iný  ekvivalentný  doklad  preukazujúci  požadované  skutočnosti  a
oprávňujúci uchádzača na výkon stavebného dozoru.
Uchádzač predloží osvedčenie, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym podpisom
majiteľa osvedčenia,  ktoré  musí  byť  vydané podľa  zákona č.  138/1992 Zb.  o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 

c/ Doklady uvedené podľa písm. a)  alebo písm. b) predložia uchádzači v rámci ponuky ako  fotokópie.

IV.4.  . Obsah cenovej ponuky:
- Cenová ponuka (Príloha č. 1)
- Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
- Fotokópia dokladu podľa bodu IV.3. tejto Výzvy
-              Podpísaný Návrh zmluvy – Príloha č.3

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.    

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 alebo cena 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.
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VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 
1.1  Po  vyhodnotení  predložených  ponúk  na  základe  kritéria  vyhodnotenia  bude  uchádzačom  odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  Výsledkom
verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy. 
1.2 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade
s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Financovanie predmetu zákazky bude zo štátneho rozpočtu SR - poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády
číslo 490 zo dňa 24.10.2018 v súlade s § 3 Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v  pôsobnosti
Ministerstva financií SR  a z rozpočtu   verejného  obstarávateľa , pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný
obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. Úspešný uchádzač bude oprávnený  vystavovať
faktúry za poskytnutú službu v súlade s predkladaním faktúr zhotoviteľom stavby za vykonané stavebné práce
úmerne k fakturovaným sumám. Súčasťou faktúr bude protokol o odovzdaní a prevzatí poskytnutých služieb,
potvrdený  oprávnenými  zástupcami  zmluvných  strán.  Splatnosť  faktúr  bude  30  dní odo  dňa  doručenia
verejnému obstarávateľovi. 

VI.3. Ostatné požiadavky :
3.1  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.
3.2   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.

VII. Doplňujúce informácie

VII. 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) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj podľa § 57 ods.2 ZVO.
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   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy).  Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení   bude  považované  za  
preukázanie doručenia.     
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Výzva na predkladanie ponúk


	na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
	a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“)
	a zároveň výber zmluvného partnera

