
VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK 
zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z.z. o  verejnom    obstarávaní 

 
 
 

 Predmet zákazky  , § 3 ods.3 písm.)a, zákona  
o VO  
 

Stavebné  práce   

Názov  zákazky :   
VŠEŠPORTOVÝ  AREÁL ROŽŇAVA, 

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE 

 
  
 
Názov, sídlo  ,    kontaktné miesto verejného   obstarávateľa  
 

Verejný   obstarávateľ so   sídlom :    MESTO ROŽŇAVA 
Šafárikova  č.  29 
IČO : 00328758 
048 01 Rožňava 

Kontaktná   osoba :    ER – STAVING  s.r.o.   Erika Szabadosová  
IČO :  36714941 
Mob.: 0905 921 307   tel.: 058 732 99 26 
e-mail.: erstaving@gmail.com  

 
Predmet zákazky :   

Kód CVP :   
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000   stavebné   práce  
Stavebné  práce    bežne   dostupné   na   trhu  :   NIE  
Predmetom zákazky sú   stavebné   práce   spočívajúce   v rekonštrukcii   kotolne  Všešportového   areálu  v Rožňave.  
 
Predpokladaná   hodnota zákazky bez  DPH pre  časť A :     69 731,40 €   
Predpokladaná   hodnota zákazky bez  DPH pre  časť B :       1 964,19 € 
Predpokladaná   hodnota  zákazky  bola   stanovená  a potvrdená   autorizovaným odborne   spôsobilým   technikom   vo  
výstavbe, Milanom  Bohatom   č. osv.   T2-010/2002.    

 
Opis predmetu   zákazky:   

Projekt rekonštrukcie  kotolne rieši   jej  modernizáciu vrátane  výroby  teplej  vody,  nakoľko   súčasné   kotle   sú  technicky  
opotrebované a sú  v havarijnom   stave podľa  projektu   stavby a výkazu výmer.  Stavebné práce  zahŕňajú všetky  
výspravky  po   búracích  prácach ako   aj  maľby a nátery. Predmetom   prác   je   aj   súvisiaca  elektroinštalácia ,  dodávka  
a montáž  merania a regulácie . V prípade,   že sa  v projekte   stavby nachádzajú  konkrétne výrobky a výrobcovia,   
uchádzači  majú  právo   použiť  ekvivalentný   výrobok.   Ekvivalentný  výrobok   musí  mať   také   isté   resp.   lepšie   
parametre  ako   uvádzané  hodnoty  v projekte   stavby.  
Predmet zákazky   pozostáva   z časti :  
A :  Všešportový  areál  Rožňava   , Rekoštrukcia  kotolne  Odberné  plynové  zariadenie 
B :  Všešportový  areál  Rožňava  , Odberné  plynové  zariadenie 

 
Lehota  realizácie prác      :  do   40 pracovných   dní    

 
Predmet zákazky sa predkladá  na  celý   predmet zákazky vrátane   časti  A a B,   bez  možnosti  jej rozdelenia, nakoľko  
sa   jedná   o jeden kompaktný celok   prác.  
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Miesto obhliadky :  Nakoľko sa  jedná   o odborné práce  súvisiace   s rekonštrukciou  kotolne ,    je   žiadúce  
záujemcom/uchádzačom  uskutočniť miestnu  obhliadku objektu    pre  získanie potrebných   informácií   o predmete 
zákazky  a následne  pre  vypracovanie   kvalifikovanej  ponuky.  Výdavky   spojené  s miestnou   obhliadkou znášajú   
záujemcovia bez   akýchkoľvek  nárokov od  verejného   obstarávateľa. Ak  sa uchádzač  zúčastní  miestnej  obhliadky 
a nepožiada o žiadne   vysvetlenie   má sa   za to,   že predmetu  zákazky   porozumel a v prípade  úspešnosti  nebude  
mať  žiadny  nárok   na prípadné  práce  naviac,  ktoré  boli  opomenuté z jeho   strany  pri   obhliadke.   
Pre komunikáciu  v verejnom   obstarávaní sa  stanovuje  e- mailová adresa:   erstaving@gmail.com 
Č. tel.:  0905 921 307. 
Jazyk ponuky:   Slovenský  jazyk  
Mena :  eur  

 
Lehota   predkladania ponúk :   28.07.2017  do   10:00 hod. 
Spôsob  predkladania ponúk :   
Uchádzač  predloží  ponuku  v uzavretom obale ,  ktorý  bude  označený  nasledovne :    

1. Názov a adresa  odosielateľa  
2. Názov  a adresa verejného   obstarávateľa ( sídlo   mestského   úradu  ) 
3. Označenie   obálky :  VŠA Rožňava – rekonštrukcia kotolne      -  Súťaž  NEOTVÁRAŤ  

Obálky,  ktoré  budú   doručené   po   stanovenej  lehote,  budú   uchádzačovi  vrátené   neotvorené. Ponuky je  možné   
doručiť do  podateľne (  kancelária prvého  kontaktu )  v pracovnom čase  alebo   poštou  na   tiež  vyššie  uvedenú  adresu  
verejného  obstarávateľa.  
Otváranie obálok   sa uskutoční  bez   účasti   uchádzačov.   

 
Podmienka účasti 
Osobitné   postavenie  :   

Podľa  §  32 ods.  1,   písm.   e) je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu . 
Tento   doklad je  možné predložiť  ako  kópiu. Tiež  je   
možné   predložiť  kópiu   Výpisu   zo   zoznamu   
hospodárskych   subjektov  vedených   ÚVO, resp.  v ponuke   
uviesť  registračné   číslo   . 

 
Technické  spôsobilosť alebo odborná  spôsobilosť: Podľa § 34 ods.1, písm.b)  

Zoznamom  stavebných  prác  uskutočnených  za   
predchádzajúcich  päť rokov  od vyhlásenia  verejného   
obstarávania  s uvedením   cien, miest a lehôt uskutočnenia 
stavebných   prác 
Uchádzač musí  tiež  preukázať :  

a) že  je   oprávnený  zabezpečiť    odborné 
prehliadky a odborné skúšky vyhradených 
technických zariadení elektrických, ako  aj  opravu 
vyhradených technických zariadení elektrických v 
rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž 
do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 

b) že  je   oprávnený  zabezpečiť odborné prehliadky 
a odborné skúšky vyhradených technických 
zariadení plynových, oprava vyhradených 
technických zariadení plynových v rozsahu: 
oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do 
funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 
Odôvodnenie :  verejný obstarávateľ má  záujem   
zistiť,   či   uchádzač  má  dostatočné  skúsenosti   
s budúcim   predmetom  zákazky.  

 
Kritérium a s pôsob  hodnotenia   ponúk:   
Kritérium:   
Spôsob hodnotenia  :   

Cena 
Víťaznou   ponukou sa  stane   ponuka s najnižšou  
ponukovou  cenou. Ďalej  sa  zoradí  poradie  . 
V prípade predloženia  jedinej  ponuky  sa  bude  skúmať  jej   
prijateľnosť  u verejného obstarávateľa.   

 
Hlavné podmienky financovania :  Zhotoviteľovi  sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 
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platobného styku . Faktúra   za   realizované práce bude  
uhradená   do  30 pracovných   dní  odo dňa jej  doručenia.      

 
Dopĺňajúce  informácie :  a) Verejný   obstarávateľ    si vyhradzuje právo zrušiť použitý 

postup VO na predmet zákazky v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní.  
b) Zmluva sa  stane platnou  podpisom  zmluvných   strán 
a účinnosť nadobudne   nasledujúci  deň po  jej   zverejnení  
na  webovom   sídle  verejného   obstarávateľa 
c) Výzva   neobsahuje   návrh  zmluvy,  ten   bude   
predkladať iba   víťazný   uchádzač. 
d) Uchádzač  predložením  svojej   ponukou   deklaruje   , 
že  ponuku   je  oprávnený   podať  a nebránia  tomu   žiadne   
nezákonné dôvody   z jeho   strany.  
e) iné   súťažné podklady  verejný   obstarávateľ   už  nebude  
poskytovať  
f) uchádzač nemá   oceňovať žiadne   vedľajšie   rozpočtové  
náklady 

 
Osobitné podmienky   plnenia   zmluvy :   

1. Budova  Všešportového   areálu  Rožňava je v    užívaní   kúpaliska,   kde  sa   z uvedenej  kotolne   zabezpečuje   
aj  ohrev  vody  na tomto  kúpalisku, preto      verejný   obstarávateľ  požaduje  od  budúceho   zhotoviteľa  ,  aby  
teplá  voda   pre   toto  kúpalisko  bola  zabezpečená   počas  stavebných   prác  bez   jej výpadkov. Prípadné   
odstávky bude  možné   realizovať  mimo   prevádzkových   hodín kúpaliska.  

2. Budúci   zhotoviteľ  odovzdá   užívateľovi budovy  ku   preberaciemu  konaniu   stavebných   prác všetky    
požadované   revízne  správy , atesty a certifikáty  o dodaných   a zamontovaných  materiáloch, pasporty stavby. 
.  

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Príloha č.1  :    Titulná strana ponuky 
 

PONUKA 
 

podľa § 117 zák.  č.  343/2015 Z.z.  o verejnom  obstarávaní  

VŠEŠPORTOVÝ  AREÁL ROŽŇAVA, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE 
 

pre verejného obstarávateľa: 
 

MESTO  Rožňava, 
Šafárikova č. 29 , 04801 Rožňava 

 
Predkladá uchádzač: 

 

Obchodný názov uchádzača:  

Štatutárny  zástupca :   

Adresa sídla:  

IČO :   

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

 Bankové spojenie IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto 
verejného obstarávania:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

 
e- mail :     

   
 
 
V ......................., dňa ...................... 
 
 



                                                                                                                    
        ................................................................... 

                                                                                                                                             ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                                                                                                                                                         zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpis 

 
             jeho funkcia a podpis ) 

Príloha č.   2 :   2 Strana   ponuky   
                                                                                                                    

 
Cenová   ponuka ( NÁVRATKA )  
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

Názov zákazky: 
 

VŠEŠPORTOVÝ  AREÁL ROŽŇAVA, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE 

 

 
 
Uchádzač: 

Obchodné meno  
 

Adresa alebo sídlo   
 

IČO  
 

 
 
 
 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií: 

 
Názov položky 
 

Cena bez DPH [EUR] DPH [EUR] 
20 %  Cena s DPH [EUR] 

ČASŤ   :   A  
 

   

ČASŤ :     B  
 

   

    
Cena za predmet zákazky celkom 
 

 
 
 

  

 
                                                                                                      
 
V........................., dňa......................  ........................................... 
 Štatutárny zástupca 
                                                                                                                                              meno, priezvisko a podpis 
 
 



Prílohy:   
1. Ocenený výkaz  výmer  pre časť :  A + B  
2. Vyhlásenie  
3. Osobné postavenie  
4. Oprávnenia   pre   technickú   spôsobilosť  

 


