
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 :  24/2015/Ka 
 
1. Predmet zákazky :   Zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
 
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  
 
3.  Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) pre 
plánované 2 verejné obstarávania stanovené podlimitným postupom. Verejný obstarávateľ 
požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, t. j. od 
prípravy súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetľovania 
súťažných podkladov, účasti v komisii pri vyhodnotení podmienok účasti, účasti v komisii pri 
vyhodnotení ponúk, vypracovanie zápisníc súvisiacich z procesom hodnotenia ponúk až po podpis 
zmluvy s úspešným uchádzačom, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po 
prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.  
Predmet zákazky je neprioritná služba podľa prílohy č. 3 k Zákonu o verejnom obstarávaní 
(neprioritná služba),  kategória služby č. 27 
Predpokladaná lehota pre poskytnutie služby: 07/2015- 09/2015 
 

     Podlimitná  zákazka v počte: 2 
Pod realizáciou odborných služieb v oblasti zabezpečenia kompletného procesu verejného 
obstarávania sa rozumie najmä: 
- predprípravná   fáza:    konzultácia  o  predmete  zákazky  a spôsobe   jeho  zabezpečenia   podľa   
  požiadaviek  verejného obstarávateľa, 
- spracovanie  časového  harmonogramu  verejného  obstarávania, 

      - vypracovanie   súťažných   podkladov, vrátane  obchodných  podmienok   pre  návrh  zmluvy     

       v súlade s príslušnými zákonmi a internou legislatívou,  

- vypracovanie textu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
- zaslanie  oznámenia  o  vyhlásení  verejného  obstarávania   a do  Vestníka   verejného 
obstarávania, 
- spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, v prípade, že záujemca uplatní revízne postupy    
  v súlade  so  zákonom č. 25/2006 Z. z. o  verejnom obstarávaní  a  o zmene a doplnení niektorých  
  zákonov v  znení neskorších predpisov, 
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- spracovanie stanoviska  pre  Úrad  pre  verejné  obstarávanie  v  prípade, že záujemca/uchádzač   
  podá  námietku, 
- zabezpečenie elektronickej aukcie, 
- spracovanie evidencie záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť v prípade užšej súťaže, 
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov, spracovanie zápisnice, 
- sprístupnenie súťažných podkladov elektronickou formou neobmedzene na požiadanie, 
- spracovanie odpovede v prípade, že záujemca požiada o vysvetlenie súťažných podkladov, 
- spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí predložili súťažné ponuky, 
- zostavenie komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk po dohode s verejným obstarávateľom   
   a následne vyhotovenie menovacích dekrétov členov komisie,  
- spracovanie čestných vyhlásení pre členov   komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, 

      - spracovanie prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie na otváranie obálok s ponukami, 

- účasť a organizovanie otvárania ponúk,  
- v prípade potreby spracovanie výzvy na odôvodnenie ceny uchádzačom, 
- v prípade potreby spracovanie výzvy na písomné vysvetlenie ponúk, 
- v prípade  potreby  spracovanie  oznámenia  uchádzačom o  vylúčení  uchádzača, resp. ponuky    
   z procesu verejného obstarávania, 
- spracovanie čistopisu hodnotiacej tabuľky pre členov komisie na hodnotenie ponúk, 
- spracovanie sumarizačnej hodnotiacej tabuľky, 
- spracovanie zápisnice zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk, 
- spracovanie oznámenia o prijatí ponuky, resp. o neúspešnosti ponuky uchádzačov, 
- zverejnenie dokumentácie verejného obstarávania na profile VO, 
- spracovanie textu oznámenia o výsledku postupu verejného obstarávania, 
- zaslanie  oznámenia  o výsledku  postupu  verejného  obstarávania  do  Vestníka  verejného    
  obstarávania, 
- spracovanie dokumentu o dátume archivácie verejného obstarávania, 
- kompletizácia dokumentácie verejného obstarávania, 
- a ostatné povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle platnej a účinnej legislatívy. 
 
Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné a potrebné aktivity 
na ukončenie  procesu verejného obstarávania. 
 

     Množstvo a rozsah predmetu obstarávania:  
     Služby  verejného  obstarávania   pre  zabezpečenie  zhotovitelia  stavby  s  názvom : 
     1. Energetické  služby na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri  používaní dodanej tepelnej  

energie pre  SŠ  Ul. Komenského v Rožňave. Energetické služby  budú  hradené  z  úspor, ktoré  
sa  dosiahnu výmenou  okien  a  reguláciou kúrenia. 

      Predpokladaná  hodnota  stavebných  prác  : 260 000,00 Eur  bez DPH 

     2. Oprava statického narušenia budovy MŠ  na Ul. Vajanského v Rožňave. Predpokladaná  hodnota  
     stavebných prác  : 210 000,00 Eur bez DPH. 

 
Miesto poskytnutia služieb:  Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
     Hlavný predmet obstarávania: CPV 79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie  
     
5. Možnosť predloženia variantných riešení 

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na požadovaný 
predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti služby. Každý uchádzač 
môže predložiť iba jednu ponuku. 
 



 
6. Typ zmluvy 

Mandátna zmluva 
 

7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy 
-  predpokladané zahájenie – najskôr  07/2015 
-  predpokladané ukončenie – najneskôr  09/2015 
 

8.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
Predmet   zákazky   sa   bude  financovať    z    prostriedkov    verejného    obstarávateľa.   Verejný  
obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi (v MZ „mandatár“) preddavok. Platby sa budú 
uskutočňovať formou bezhotovostného platobného styku, po riadnom a včasnom splnení 
jednotlivej zákazky v zmysle zmluvy. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia. 

 
9.  Podmienky účasti uchádzačov 

9.1 Osobné postavenie uchádzača   
Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajú sa osobného postavenia, a to, že je  oprávnený 
poskytovať požadované služby, čo preukáže platným dokladom o oprávnení poskytovať službu 
na požadovaný predmet zákazky (verejné obstarávanie) – výpis zo živnostenského registra, resp. 
výpis z obchodného registra, resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané 
Úradom pre verejné obstarávanie.   

 
9.2 Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 
Opatrenia kvality - ISO 9001 v oblasti verejné obstarávanie alebo ekvivalentný, pričom 
požadované certifikáty sa majú týkať predmetu zákazky. Predloženie certifikátu vydaného 
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje  splnenie noriem zabezpečenia kvality. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia  vydané príslušnými orgánmi 
členských štátov. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu 
zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje získať  
skúseného obchodného partnera, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v plnom 
rozsahu. Cieľom je zadať realizáciu zákazky dodávateľovi, ktorý má skúsenosti a kapacity na 
realizáciu zákaziek určitej  veľkosti. 
 
Zoznam dodávok poskytnutých služieb v oblasti zabezpečenia procesu  verejného  obstarávania za 
predchádzajúce tri roky s uvedením  cien, lehôt dodania  a odberateľov.  Pre  splnenie  podmienky 

účasti je  stanovené  plnenie  minimálne  troch  dodávok  služieb v oblasti vykonania podlimitných 
zákaziek v uvedenom 3-ročnom období.  
 
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči verejnému obstarávateľovi ku dňu podania cenovej 
ponuky záväzky  po lehote splatnosti. 
 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena bez DPH.  
 

11. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum: 23.06.2015 Čas: 10.00 hod. 
Doručenie  poštou na  adresu :  Mestský  úrad,  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo  osobne  

              na  tej  istej  adrese.  Ponuky  sa  predkladajú  v  slovenskom  jazyku, v  zalepenej obálke, na  ktorej 
              má byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a označenie: 

„Neotvárať! -  „Verejné obstarávanie „ 
 
12. Predpokladaná hodnota zákazky 



 5 000,00 EUR bez  DPH za jeden proces verejného obstarávania 
 
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk 

 Dňa: 31.08.2015 
 
14. Ďalšie informácie obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu 
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet 
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, 
alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom 
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o 
písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou 
vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Návrh na plnenie kritéria 

 
 
Názov  zákazky:  Zabezpečenie procesu verejného obstarávania  

 

 
 
 
 

Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 
 
 
Tel. číslo: ............................................ 
 
 
IČO : .......................................... 
 
 
e-mail : .............................................. 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ......................................................... 
                meno, priezvisko 
 
Dátum : ................................. 

Názov zákazky 
Počet 

 

Cena spolu v Eur 
bez DPH  

Cena spolu v Eur 

 s DPH  

Platca DPH  

(Áno/Nie) 

1. Energetické služby na  dosiahnutie 
efektívnosti a hospodárnosti pri  
používaní dodanej tepelnej  energie 
pre SŠ  Ul. Komenského v Rožňave 

1 

   

Elektronická aukcia 1    

2. Oprava statického narušenia 
budovy MŠ  na Ul. Vajanského  

v Rožňave 

1 
   

Elektronická aukcia 1    

Celková cena      


