
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 :  05/2015/Ka 
 
1. Predmet zákazky :  Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
              Mesto Rožňava 
 Šafárikova č. 29 
 048 01 Rožňava 

IČO: 00328758, DIČ: 2020937116 
              Kontakty: telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  

e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
Vo veciach technických:  Mgr. Mária Fábiánová, Ján Lázar 
Telefón : 058/7773 321, 0917 598 300, 091879294 
e-mail: maria.fabianova@roznava.sk; jan.lazar@roznava.sk 

 
3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia : 

a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH :  15 000,00 
 

b) Predmetom zákazky je vykonanie  odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických          
zariadení,  elektrických  spotrebičov a ručného náradia.  

 

c) CPV: 71630000-3 
 

d) Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky: 

Vykonanie  odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických  zariadení v zmysle 
Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a STN 33 1500 a revízie elektrických spotrebičov a elektrického 
ručného náradia v  zmysle Vyhlášky č.  124/2006  Z. z. a STN 1600 a STN 33 1610 
v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

        Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:  
              Uchádzač   sa   môže   zúčastniť   obhliadky   miest   predmetu  zákazky   po   telefonickom   
              dohovore s povereným   zamestnancom verejného obstarávateľa. 

Revízne správy z posledných odborných prehliadok a odborných skúšok sa nachádzajú 
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Rožňave, Šafárikova ul. č. 29 u kontaktných  
osobách p. Fabianovej a p.Lázarovi. V prípade záujmu si uchádzač dohodne termín 
telefonicky, resp. e-mailom. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky : 
 

1. Rožňava, Okružná 34                     (30 byt. jednotka)  
2. Rožňava, Okružná 36                     (30 byt. jednotka)                
3. Rožňava,  Šafárikova 29                (MsÚ)  
4. Rožňava, Nám. baníkov 32           (Radnica)   

   5. Rožňava, Námestie baníkov 32   (TIC) 
6. Rožňava, Vajanského  6                (MŠ)   
7 .Rožňava, Ernesta  Rótha  4          (MŠ)  
8. Rožňava, Kyjevská  14                   (MŠ) 



9. Rožňava, Štítnická 2                  (MŠ)  
            10. Rožňava, Krátka 28                    (MŠ) 

 11. Rožňava, Pionierov 18              (MŠ)  
 

4. Lehota a miesto na  predkladanie cenových ponúk:  
do  19.02.2015 do 15.00 hod. 
doručenie poštou na adresu :  Mestský  úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo   
osobne  na  tej  istej  adrese.  Obálku označte :  „Revízie elektro “-  Neotvárať!  
 

5.           Predpokladaný termín plnenia: rok 2015 

6.           Stanovenie ceny : 
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  

b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č.1 (špecifikácia a kalkulácia ceny) a prílohy 
č. 2 ( návrh uchádzača na plnenie kritéria) k tejto výzve. Ponuková cena  musí byť stanovená 
vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s dodaním predmetu zákazky ( náklady na 
vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, vypracovanie revíznych správ, vrátane 
dopravných nákladov a pod.)  

c)  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je 
platcom DPH. 

   d)     Platnosť cenovej ponuky: pre rok 2015 

 
7 . Obsah cenovej ponuky : 

a) Identifikačné údaje s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( meno, e-mailová adresa, 
číslo telefónu...) na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky, 

b) kópiu oprávnenia na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických 
zariadení od Technickej inšpekcie SR (revízny technik vyhradených technických zariadení 
elektrických  podľa § 24 na skupinu E2 podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.), 

c) 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, 

d) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov“. 

e) Ponuka na celý predmet zákazky na formulároch č. 1 a č. 2 
 
8.           Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
              a) Najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 
              
9.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
             a) Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet  zákazky. 

 

10.         Variantné riešenia:  
               a) Neumožňuje sa predložiť. 
               b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do   
                    vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 



11.        Zákazka sa týka projektu /programu financovania z fondov EÚ: NIE 

 
12.        Vystavenie objednávky/objednávok  
              Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí Zmluvu o dielo.  
 
13.  Obchodné podmienky  

a) Predmet zákazky bude verejným obstarávateľom objednávaný podľa potrieb na základe     
samostatných objednávok. V objednávke bude uvedené požadované miesto plnenia 
a rozsah predmetu zákazky.  

b)  Dodanie   predmetu  zákazky  je do  10  pracovných  dní  odo  dňa   prevzatia  objednávky.  
c)  Objednávateľ    neposkytne   dodávateľovi   žiaden   preddavok.  Predmet   zákazky   bude    
     financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. 
d) Splatnosť   faktúry,   ktorá   musí   spĺňať   náležitosti  daňového  dokladu,  je  30 dní od jej   
     doručenia verejnému obstarávateľovi. 
e) Úhradu ceny  predmetu zákazky  uskutoční  objednávateľ po odovzdaní  a  prevzatí celého    
     predmetu  zákazky  na  základe  faktúry  vystavenej  dodávateľom. Súčasťou faktúry bude   
     preberací protokol podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.  
f)  Faktúry za jednotlivé zariadenia musia obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2  

zákona č. 222/2004 Z.z.  o DPH v znení neskorších predpisov. 
g) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t.j.  
     potvrdením  odovzdaní a prevzatí revíznych správ . 
h) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl.   
     Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 
i)  Faktúry zasielať na adresu: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava.  

 
14.        Ďalšie informácie: 

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto 
verejného obstarávania. 

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 7 
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú 
v slovenskom jazyku. 

 
              Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať minimálnym požiadavkám verejného   
   obstarávateľa, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie 

 
V Rožňave 12.02.2015 
 
Prílohy :  

Návrh na plnenie kritéria 

 
 

 



Príloha č.1 
 
 
Špecifikácia a kalkulácia ceny 
 
Tab. A – Odborné prehliadky  a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických 
Odborné prehliadky  a odborné skúšky elektrických zariadení vykonávané na základe vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,  ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami a STN 
33 1500 
P.
č. 

Názov zariadenia Adresa Revízia 
budov 

Revízia 
bleskozvodu 

Cena v Eur  
bez DPH 

Cena v Eur 
 s DPH 

1. 30 bytová jednotka Rožňava, Okružná č. 34     
2. 30 bytová jednotka Rožňava, Okružná č. 36     
3. MsÚ Šafárikova ul. č. 29 x    
4. Radnica Námestie baníkov č. 32 x    
5. TIC Námestie baníkov č. 32  x   
6. Materská škola E. Rótha č .4  x   
7. Materská škola Kyjevská č. 14     
8. Materská škola Krátka č. 28  x   
9. Materská škola Pionierov č. 18  x   

10. Materská škola Štítnická č. 2     
11. Materská škola Vajanského č. 6  x   
SPOLU   

 
 
 
Tab. B – Revízia a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 
Revízia a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia vykonávané na základe Vyhlášky č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN 33 1610 a STN 33 1600 
P.
č. 

Názov zariadenia Počet kusov 
elektrospotrebičov  
a ručného náradia 

Periodici
ta 

Cena v 
Eur 
bez 
DPH/ks 

Cena v 
Eur  
s DPH/ks 

Cena 
spolu 

v Eur bez 
DPH 

Cena 
spolu 
v Eur 
s DPH 

 
1. 

 
Mestský úrad Rožňava, 
Šafárikova 29 

 
1 

(Stavebný el. rozvádzač 
- antoníček) 

 
2x ročne 

    

SPOLU   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 

 
Názov  zákazky:  Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení 

 

Kritérium 
Cena spolu v Eur s DPH za 

odborné prehliadky 
a odborné skúšky -tab. A 

Cena spolu v Eur 

 s DPH za revízie 
a kontroly -tab. B 

 

Cena celkom 

Cena za predmet zákazky 
celkom 

   

Platca DPH   ÁNO / NIE( nehodiace sa preškrtnite) 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 
 
 
 
 

Obchodné meno uchádzača : ........................................................................ 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................... 
 
 
Tel. číslo: ............................................ 
 
 
IČO : .......................................... 
 
 
e-mail : .............................................. 
 
 
Dátum : ................................. 
 
 
 

            ........................................................................ 
              pečiatka,  meno a podpis uchádzača*)  
 
 
 
*)

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 


