
Mesto Rožňava 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 

 v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Číslo :  06/2016/Ka 
 

1. Predmet zákazky :  Vypracovanie projektovej dokumentácie 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
              Mesto Rožňava 
 Šafárikova č. 29 
 048 01 Rožňava 

IČO: 00328758, DIČ: 2020937116 
             Kontakty: 
 Vo veciach VO: Mária Kardošová 
              telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  

e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
Vo veciach technických:  Zlata Macková  
Telefón : 058/7773 260;  0918 792 944  
e-mail: zlata.mackova@roznava.sk          

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre 
zhotovenie stavby - zníženie energetickej náročnosti budov  Materskej školy na ulici Ernesta 
Rótha a Mestského úradu v Rožňave. 

              
 PD na budovy MŠ E. Rótha a na budovu MsÚ, verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdať 

nasledovne :  
- grafickú i textovú časť  v písomnej (tlačenej) forme v  6 – tich vyhotoveniach, rozpočet 

a výkaz výmer  v dvoch vyhotoveniach, 
-  v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť v PDF a slepý výkaz   

 výmer  v Exceli. 
Vyhotovenie  dokumentácií  v realizačnom stupni spracovania  v kvalite a v rozsahu takom, 
aby podľa tejto dokumentácie bolo možné realizovať predmetné diela (v rozsahu 
realizačného projektu). 
 

 Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 
- Zákonom č. 50/76 Zb. V znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z., 
- príslušnými STN a všeobecne technickými požiadavkami na rekonštrukciu 

predmetného diela, 
- zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 

 Projektová dokumentácia na MŠ E. Rótha má riešiť: 
- výmenu drevených okien za plastové na všetkých pavilónoch mimo už 

zrealizovaných, 
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- výmenu všetkých drevených vchodových dverí za plastové, 
 

- zateplenie fasády na všetkých pavilónoch kontaktným zatepľovacím systémom, 
- tepelno-technický posudok vypracovaný podľa platných noriem zákona, 
- kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k stavebnému konaniu. 

 

 Vyčíslenie nákladov: 
Jednotlivé stavebné práce v rozpočte žiadame vyčísliť  za každý jeden objekt /pavilón/ 
samostatne  a to nasledovne: 

 Výmena okien a vchodových dverí: - pavilón A; B; C a  hospodársky pavilón, 
 Zateplenie fasády : - pavilóny A; B; C  a hospodársky pavilón, 

 

 Projektová dokumentácia na budovu MsÚ v Rožňave má riešiť: 
- výmenu hliníkových okien za plastové, prispôsobenie fasádneho obkladu, 
- výmenu všetkých hliníkových vchodových dverí za plastové, 
- zateplenie strechy tepelnou izoláciou a s povlakovou  krytinou, vrátane bleskozvodu, 
- tepelnotechnický posudok vypracovaný podľa platných noriem, zákona a vyhlášok, 
- kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k stavebnému konaniu. 
 

           Jednotlivé stavebné práce  budú vyčíslené samostatne položkovitým rozpočtom nasledovne: 
 výmena okien a vchodových dverí, prispôsobenie fasádnych obkladov, 
 zateplenie striech, vrátane strešnej povlakovej krytiny, 
 bleskozvod 

3.1 Výkon občasného autorského dohľadu ( ďalej len „AD“) počas realizácie stavby v rozsahu 
podľa požiadaviek objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Počet hodín AD počas realizácie stavby 
stanovený objednávateľom: 10 hodín (predpokladaná realizácia stavby - r. 2016- 2017).  

 Cena za výkon odborného autorského dozoru musí zahŕňať všetky náklady potrebné na 
výkon činnosti odborného autorského dozoru priamou prítomnosťou na stavbe ( t.j. 
vrátane dopravných a cestovných nákladov, réžie atď., ktoré objednávateľ osobitne 
neuhrádza). 
Miesto dodania projektovej dokumentácie: MsÚ, Šafárikova 29, Rožňava.  
 

Kontaktná osoba vo veciach technických pre spracovanie RPD a jeho prevzatie za 
objednávateľa:  
Zlata Macková, tel.: +421918792944.  
 
Koordináciu celej projektovej dokumentácie bude zabezpečovať Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 
povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti plnenia predmetu objednávky 
na jednaniach, ktoré bude  Objednávateľ zvolávať podľa potreby. Prípadné pripomienky 
Objednávateľa k plneniu predmetu objednávky sa zaväzuje Zhotoviteľ zapracovať do PD. 
Zhotoviteľ je povinný dodržať a akceptovať požiadavky Objednávateľa dohodnuté na 
jednaniach .Tieto skutočnosti budú podchytené v zápise z jednania. 

 

 Obhliadka miesta plnenia : 
Obhliadka predmetu zákazky je možná. Záujemcovia majú možnosť vykonať  obhliadku 
miesta realizácie predmetu zákazky v objektoch MŠ ul. Ernesta Rótha a MsÚ , aby si sami 
overili potrebný rozsah činnosti a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 
a spracovanie  ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem 
potrebných činností na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou  idú na 
ťarchu záujemcu. 



Prípadné ďalšie požiadavky objednávateľa budú upresnené na obhliadke, ktorá sa 
uskutoční dňa 15.04.2016.o 10,00 hod. na adrese: 

 
Mestský úrad 
Šafárikova č. 29 
Rožňava 
 

Kontaktná osoba :  Zlata Macková na tel. č.t.: 058/7773 260, mob.: 0918 792 944. 
 
4. Lehota a miesto na  predkladanie cenových ponúk:  

do  19.04.2016 do 11.00 hod. 
doručenie poštou na adresu :  Mestský  úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo    

               osobne  na  tej  istej  adrese.  Obálku označte :  „Vyhotovenie PD“-  Neotvárať!  
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
 

5. Predpokladaný termín plnenia:  

 Vyhotovenie PD  30 dní od podpísania zmluvy. 

6.           Predpokladaná cena predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Predpokladaná cena predmetu zákazky:  8 000,- €  bez DPH 
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- Cena predmetu zákazky s DPH  
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie  zmluvy,  pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky.  
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o predpokladanej navrhovanej cene. 

 
7. Obsah ponuky  

Ponuka  predložená uchádzačom musí obsahovať :  
-  doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu  11. tejto  výzvy,  
-  cenovú ponuku vypracovanú v členení:  
- cena za vypracovanie PD v rozsahu podľa bodu 3 tejto výzvy,  
- cena za zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa    
   bodu 3.1, pričom cena za výkon odborného autorského dohľadu musí byť uchádzačom    
   stanovená nasledovne:  

 počet hod. x hodinová sadzba v EUR bez DPH.  
Možnosti spôsobu spracovania cenovej kalkulácie napr.:  
a) stanovením potrebného rozsahu hodín a príslušnej hodinovej sadzby  
b) podľa cenníka projektových prác UNIKA  
c) iný spôsob, z ktorého je zrejmý postup stanovenia ceny atď. 
- ponuku na celý predmet zákazky  /Príloha  č. 1, 2/  

 
8.           Kritérium hodnotenia:   

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena služieb s DPH. Cenová ponuka uchádzača 
s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 

                
9.          Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  



              Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dve časti.  Uchádzači  predkladajú cenovú  
              ponuku  pre každú časť samostatne v rámci jednej ponuky. 
 

1.Materská škola ulica Ernesta Rótha č. 4, 048 01 Rožňava 
2.Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 

 
             Záujemca/uchádzač  môže v predmetnej zákazke naceniť  aj  časť zákazky. Ponuka môže byť   
             predložená aj  na   jednu  časť,  alebo  na  obidve  časti  podľa možností, výberu a rozhodnutia  
             uchádzača. 
 
10.        Variantné riešenia: nepripúšťajú sa. 

 
11.        Podmienky účasti: 

Uchádzač predloží : 
- kópiu dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, resp. iný doklad oprávňujúci vykonávať predmetné služby, 

- ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov“, 

- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť – autorizačné osvedčenie podľa § 19 zákona č. 
                     138/1992 Zb.  o  autorizačných  architektoch   a   autorizovaných  stavebných  inžinieroch    
                     v znení neskorších predpisov.  
                      
12.        Lehota viazanosti ponúk : 
               Verejný  obstarávateľ  uzavrie s  úspešným/úspešnými  uchádzačom/uchádzačmi   zmluvu 

v lehote viazanosti ponúk. 
              Lehota viazanosti ponúk uplynie  dňom : 31.05.2016  
 
13.  Podmienky financovania predmetu zákazky :  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavky 
nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 
zrealizované služby. Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 
dní od jej doručenia  verejnému obstarávateľovi.  
 

 14.       Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   
              Verejný  obstarávateľ   si  vyhradzuje   právo  neprijať   ani   jednu  z   predložených  ponúk, ak  
              cenová   ponuka   nebude   vyhovovať    finančným   možnostiam    verejného  obstarávateľa.  
              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 
              korešpodencia   medzi   verejným   obstarávateľom   a   uchádzačmi   (žiadosti  o   vysvetlenie      
              informácia o  vyhodnotení  ponúk,... ).    

      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.       

Nakoľko verejný obstarávateľ vyhodnotil predmet zákazky za nie bežne dostupný v zmysle 
ust. §9b ZVO, nezadáva túto zákazku prostredníctvom Elektronického trhoviska. 
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MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
 
Príloha č. 1 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby - 
zníženie energetickej náročnosti budovy  Materskej školy na ulici Ernesta Rótha č.4 v Rožňave 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Obchodné meno uchádzača: ................................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................ 

Bankové spojenie: ................................................  Číslo účtu: ............................................................... 

IČO: ......................................................                    IČ DPH: ..................................................................  

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: ................................................................................................................... 

Telefón: ........................................................................    Fax: ................................................................ 

E-mail: ........................................................................... 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby - zníženie energetickej 

náročnosti budovy  Materskej školy na ulici Ernesta Rótha č.4 v Rožňave“ 

P.č. Názov 
Počet 

paré ks/
hod. 

Cena v 
€  bez 
DPH 

DPH 
Cena v 

€  
 s DPH 

1. 

Vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie pre zhotovenie stavby - zníženie 
energetickej náročnosti budovy  Materskej školy 
na ulici Ernesta Rótha č. 4 v Rožňave  

6    

2. 
Výkon občasného autorského dohľadu počas 
realizácie stavby  

   

Cena celkom     

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

 Cena musí zahŕňať  náklady na  dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

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

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka) 
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MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 2 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby 
- zníženie energetickej náročnosti budovy  Mestského úradu, Šafárikova 29 v  Rožňave  
 

Verejný obstarávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Obchodné meno uchádzača: ................................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................ 

Bankové spojenie: ................................................  Číslo účtu: ............................................................... 

IČO: ......................................................                    IČ DPH: ..................................................................  

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: ................................................................................................................... 

Telefón: ........................................................................    Fax: ................................................................ 

E-mail: ........................................................................... 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zhotovenie stavby - zníženie energetickej 

náročnosti budovy  Mestského úradu, Šafárikova 29 v Rožňave“ 

P.č. Názov 
Počet 
paré 

ks/hod. 

Cena v €  
bez DPH 

DPH 
Cena v €  
 s DPH 

1. 

Vypracovanie realizačnej projektovej 
dokumentácie pre zhotovenie stavby - zníženie 
energetickej náročnosti budovy  Mestského 
úradu, Šafárikova 29 v Rožňave 

6    

2. 
Výkon občasného autorského dohľadu počas 
realizácie stavby  

   

Cena celkom     

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

 Cena musí zahŕňať  náklady na  dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

 

 

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

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka) 
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