
Mesto Roţňava 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŢENIE PONUKY  

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

niektorých zákonov 

 

Číslo :  08/2015/Ka 

 

1. Predmet zákazky :  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových 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. Typ zmluvy:  

    Na predmet  zákazky budú vypísané objednávky.      

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

    Obytné  budovy  na  ul. Okružnej  č. 26  a 28 v Rožňave a v Nadabule  č. 254,   MŠ 

Štítnická,  MŠ    Krátka, MŠ  Pionierov, Školské  jedálne  pri  MŠ Štítnická, MŠ 

Vajanského, MŠ  E. Rótha,  MŠ  Kyjevská. 

     

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

    Verejný  obstarávateľ  vyžaduje  vykonanie  odborných  prehliadok   a odborných skúšok a  

    opakovaných   úradných   skúšok   plynových   zariadení   (plynových   kotlov  s  výkonom    

    do 50 kW a 110 kW,  plynových  sporákov v zmysle  vyhlášky č.508/2009 Z.z. v obytných    

     budovách  a školských  zariadeniach  podľa  rozpisu  v prílohe  č. 2 tejto  výzvy. 

     Predpokladaná hodnota: 3 000,00 Eur bez DPH. 

 

   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. 
 

    Slovník spoločného obstarávania: 

    CPV:  65200000 -5 – Rozvod plynu a súvisiace služby 

     50721000-5 – Prevádzka vykurovacích zariadení                                     

6. Moţnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
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7. Variantné riešenie:  

    Nepripúšťa sa. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

   Úspešný uchádzač   predloží : 

   kópiu  dokladu  o   oprávnení   podnikať  s  predmetom   podnikania  oprávňujúci  

poskytovať    službu    podľa    predmetu    obstarávania   zákazky   -   výpis  z obchodného 

registra, resp. výpisu zo živnostenského registra.  

     Tento   doklad    môže   uchádzač   nahradiť   potvrdením   Úradu pre verejné obstarávanie   

     vydaného   podľa   ust.  § 133 zák.  NR    SR  č. 25/2006  Z. z. (potvrdenie  o  zapísaní  do  

     zoznamu podnikateľov).    

  doklad o odbornej spôsobilosti  pracovníkov na vykonanie  OP a OS plynových   

zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.. 

 Čestné  vyhlásenie,  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. 

 

 9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

    Byty – marec 2015 , školské zariadenia -  september 2015    

10. Poskytnutie súťaţných podkladov: 

      V  tejto   výzve   sú   uvedené  všetky  podklady   na   predloženie  cenovej ponuky. Ďalšie  

      súťažné  podklady  sa   preto  neposkytujú. 

 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

      - najnižšia cena vrátane DPH  

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:         

       Komunikácia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačom  bude  prebiehať  

výhradne  prostredníctvom   elektronickej  pošty.  

       Ponuku  je   potrebné   zaslať   výlučne   na   e-mailovú   adresu   

maria.kardosova@roznava.sk  do  24.02.2015   do   11.00 hod.. 

 

         Ponuky  zaslané  po  uvedenom  termíne  a na  inú  e-mailovú  adresu  nebudú  brané  do  

         úvahy  a  nebudú    vyhodnocované.  

 

 Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí  prílohu č. 1  tejto výzvy.  

       

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  15  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/revízna správa podpísaná zodpovednými zástupcami 

oboch zmluvných strán.  
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          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: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



                                                                                                             Príloha č.1 

Cenová ponuka  
Názov zákazky : „Odborné prehliadky a odborné skúšky  plynových zariadení  

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 uchádzač 
 
 
*)

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. 

Názov predmetu zákazky M 
j. 

Množst
vo 

Jedn. 
cena 

bez DPH 
v EUR 

Cena 
celkom 

bez DPH 
v EUR 

Cena 
celkom 
s DPH 
 v EUR 

Platca 
DPH 

áno/nie 

Obytné budovy: 
Odborná prehliadka kotla s výkonom do 50kW 

 
ks 

 
66 

    

Obytné budovy: 
Odborná prehliadka plynového  sporáka 

 
ks 

 
48 

    

Školské zariadenia: 
Odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne 
s výkonom do 50 kW (5 kotlov) 

 
ks 

 
2 
 

    

Školské zariadenia: 
Odborná prehliadka nízkotlakového kvapalinového 
teplovodného plynového kotla nad 100 kW 

 
ks 

 
2 

    

Školské zariadenia: 
Odborná prehliadka plynového ohrievača vody 
stojatého 490l 

 
ks 

 
1 

    

Školské zariadenia: 
Odborná prehliadka expanznej tlakovej nádoby 

 
ks 

 
4 

    

Školské zariadenia: 
Odborná prehliadka veľkokuchynského plynového  
sporáka 

 
ks 

 
9 

    

Školské zariadenia: 
Odborná prehliadka plynového  sporáka MORA 

 
ks 

 
2 

    

Cena celkom    
 



Príloha č. 2 

 

 

 

Rozsah  poţadovanej činnosti : 

 

1. Plynová kotolňa: Materská škola, Štítnická č.2, Roţňava 

- 2 ks  plynový kotol BUDERUS Logano G 334XZ  každý o výkone 110 kW,  r.v. 2000, 

- 1 ks ohrievač vody stojatý, typ ST 500/2,  r. v. 2000, objem 490 l, 

- 1ks tlaková expanzná nádoba s gumovou membránou, typ ELBI AF 50,  r. v. 2000, 

objem 50 l, 

- 1 ks veľkokuchynský sporák 

 

2. Plynová kotolňa: Materská škola, ul. Pionierov 6, Roţňava  

- 2 ks plynový kotol PROTHERM 50 PO 14  každý o výkone 46,5 kW, r. v. 2001, 

- 2 ks tlaková expanzná nádoba s gumovou membránou, typ REFLEX, r. v. 2000, objem 

100 l, 

 

3. Plynová kotolňa: Materská škola, ul. Krátka 28, Roţňava 

- 3 ks plynový kotol BERETA CIAO 24 CAI, každý o výkone 24 kW, r.v. 2003, 

- 1 ks tlaková  expanzná  nádoba  s gumovou  membránou, typ  Varem  MAXVAREM, 

r. v. 2003, 100 l, 

- 2 ks plynový sporák 2470  MORA  r.v. 2002 

 

4. Materská škola ul. Vajanského č. 6, Roţňava – kuchyňa 

- 2 ks velkokuchyňský sporák, 19 kW, 

 

5. Materská škola ul. Kyjevská č. 14  Roţňava – kuchyňa 

- 2 ks veľkokuchynský sporák, 19 kW, 

 

6. Materská škola ul. E. Rótha č. 14  Roţňava – kuchyňa 

- 2 ks veľkokuchynský sporák, 19 kW, 

 

7. Obytná  budova  na  ul .Okruţnej  č. 26 ,  Roţňava 

- 30 ks  plynový kotol  Tiger 12 KTZ do 50 kW, r. v. 2007 

- 24 ks plynový sporák ZANUSI 

 

8. Obytná  budova  na  ul .Okruţnej  č. 28 ,  Roţňava 

- 30 ks plynový kotol Tiger 12 KTZ do 50 kW,  r. v. 2007 

- 24 ks plynový sporák ZANUSSI 

     

 

9. Obytná budova 6 b. j. Nadabula 

- 6 ks plynový kotol PROTHERM, výkon 12 kW, r. v. 2012 

- 6 ks plynový sporák Amica, GES 123, výkon 6,2 kW r. v. 2012 

 

 

 

 

 


