
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 :13/2015/Ka 
 
Názov zákazky : Výmena a montáž elektronických rozdeľovačov tepla 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov: Mesto Rožňava 
    Sídlo:  Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO: 00328 758 
    Kontakty: telefón: +421 58 7773256; 0918 792 949  
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Vo veciach technických:  Mgr. Mária Fábiánová  
    Telefón : 058/7773 321, 0917 598 300 
     e-mal: maria.fabianova@roznava.sk  
  
2. Typ zmluvy:  
    Objednávka na vykonanie prác. 

3. Miesto plnenia dodania :  
    Obytné  budovy na ul. Jovická č. 52, 54, 56, 58, 60, 62 v Rožňave a Šafárikova č. 101.  
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky jeho rozsah: 
  Predmetom  zákazky  je  dodávka a  montáž  elektronických  pomerových rozdeľovačov    

tepla s diaľkovým odpočtom a zároveň na rozúčtovanie nákladov tepelnej energie medzi 
jednotlivými  spotrebiteľmi  nachádzajúcich   sa  v  obytných   budovách  podľa   hodnôt    
nameraných na pomerových rozdeľovačoch v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike v znení neskorších zmien a doplnkov.  Požaduje  sa  montáž   
pomerových  rozdeľovačov tepla v počte   153 ks. 

     
   CPV :  51210000-7 - Inštalácia meracích zariadení  
 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
     7.1 Osobné postavenie: 
          Úspešný uchádzač predloží: 

a) doklad   o   oprávnení   poskytovať službu,  podľa  opisu  predmetu    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 - fotokópie), 
 
b) úspešný uchádzač predloží platný certifikát na montáž meradiel, 
 
 

  c) 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 05.03.2015  
  do 10.00 hod. Ponuky zaslané po uvedenom termíne a na inú e-mailovú  adresu   
  nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  

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

 
8.  Lehota na realizáciu predmetu zákazky:  od dodania objednávky do  14 dní 
 

9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

     Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
     Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
10. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto  výzve sú uvedené  všetky podklady  na  predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
11. Podmienky financovania: 
      Verejný    obstarávateľ    neposkytne   žiaden   preddavok.   Predmet   zákazky bude     
      financovaný formou bezhotovostného platobného  styku  v  lehote   splatnosti faktúr,  

30  kalendárnych  dní   odo  dňa  jej doručenia  verejnému  obstarávateľovi.  
Súčasťou  faktúry  bude záznam o vykonaných činnostiach  a  doklady od meračov  a 
 to :  
Montážny  list – typ  a  výrobné   číslo   meradla,   počet   plômb,  vystavenie 
evidenčného  čísla  meradla, vystavenie  protokolu  o odovzdaní  meradla. 

      Predpokladaná hodnota na dodávku a montáž meračov: 3 600 Eur bez DPH. 
       
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH . 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.03.2015 

 
14. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 
      ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať    finančným    možnostiam    verejného   
      obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   
      uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       
      môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 
      
      V Rožňave 25.02.2015 
 
 
 
 
Prílohy 
Prílohy č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.  1 
 
 

Cenová ponuka  
 

 
Názov zákazky : Výmena a montáž elektronických rozdeľovačov tepla  
 
 

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 : .................................................................... 
 
 
IČO : ........................................................................ 
 
 
Tel. číslo: ................................................................... 
 
 
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. 

Názov predmetu zákazky Počet 

ks 

Cena 

bez DPH 

v EUR 

Cena 
s DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH  
v EUR 
spolu  

Platca 
DPH 

áno/nie 

Dodávka a montáž 
rozdeľovačov tepla  

153   
 

  

Ročné poplatky za správu 
údajov, vyhodnotenie 
pomernej spotreby nákladov 
na teplo, odpočet všetkých 
PRVN a spracovanie 
vyúčtovania  

1     

 
Celkom spolu za výmenu rozdeľovačov tepla 

  


