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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) 

Číslo zákazky :  62/2017/Ka 

Názov zákazky : Obstaranie spracovateľa Zmien a doplnkov č. 5 
 k Územnému plánu mesta Rožňava 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba 

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 71410000-5  –  služby týkajúce sa mestskej (územnej) 
zástavby (územné  plánovanie) 

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 : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mob.: 0918792949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  
Ing. Erika Šmelková 

Tel.: 058/7773267 

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác Mestský úrad  Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1   Spracovanie Zmien a doplnkov (ZaD) č.5 k ÚPN bude podľa zákona č.50/1976 Zb. („stavebný zákon“)   
         a v zmysle ustanovení § 12 vyhl. č.55/2001 Z. z. v nasledovnej štruktúre: 

         1.1  textová časť v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov: 
        - základné údaje o zmene ÚPD 
        - prehodnotenie, prípadne úprava pôvodného textu v dotknutých kapitolách 

        1.2 grafická časť v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov: 
        - výkresy zmien a doplnkov v mierke územného plánu obce v rozsahu jednotlivých zmien 

        1.3  zmena záväzných častí vyplývajúca z navrhovaných zmien a doplnkov 
 
II.3  ZaD č. 5 ÚPN sa navrhujú v nasledovnom rozsahu: 

3.1 Obmedzenie vzniku telekomunikačných stavieb v obytných zónach a ich blízkosti 
3.2 Zmeny funkčného využitia územia v dôsledku zistených nepresností v niektorých lokalitách mesta, 

skorigovanie častí územia s rovnakým funkčným využitím vzhľadom na parceláciu podľa KN 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:   nevyžaduje sa 

II.4. Termín poskytnutia služby:  do 31.12.2017 

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky :  na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 
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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 

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : do 29.09.2017 
Čas :       do 11:00 hod. 

III.3. Obsah a predloženie ponuky : 
3.1. Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a 
v Prílohe č. 1 a č. 2 
3.2. Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk 
v termíne na predkladanie ponúk. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú 
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť len 
tie, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté. 
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.4.  Práce bežne dostupné na trhu : nie 

III.5.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 31.12.2017 

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  5 000,00  

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :  Neuplatňuje sa 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :                                                    Neuplatňuje sa 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :                                            Neuplatňuje sa 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
4.1 Uchádzač predloží: 

- že súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve, 
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť a pod.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania.    

- že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 
poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť a pod.) Príloha č. 2 
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V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v €  

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom 
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. V prípade predloženia jednej ponuky, poradie sa 
nestanovuje.  

 

VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva o dielo 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
2.1 Predmet zákazky  bude  financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté.  
2.2 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa 
dohody s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy o dielo.  
2.3 Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

VII.1. Ďalšie informácie : 
1.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné. 
1.2 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  korešpondencia  medzi  
verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  
ponúk  atď. ).   
1.3 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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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 

/Návratka/ 

Číslo zákazky :  62/2017/Ka 

Názov zákazky : Obstaranie spracovateľa Zmien a doplnkov č.5 k 
Územnému plánu mesta Rožňava 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO: 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :  

E-mail : Tel.: 

 

II. Cenová ponuka uchádzača 

  

Názov 
Cena v € 
 bez DPH 

DPH 
Cena v € 

s DPH 

Cena celkom za zákazku    

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

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 

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

 

...........................…………………………...……………      

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia 

 

 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

 

 

 

 

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) ......................................................................................................... 

vyhlasuje, že: 

 

- že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk, 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 

- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a 

pod.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania.    

-  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť 

a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

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

 

      

 

............................…………………………...……………      

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 


