
Výzva na predloženie ponuky
zákazka zadaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : XXIII/2020/Na
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba 
Názov zákazky : Vyhotovenie  projektovej  dokumentácie  pre  „  Multifunkčná

športovo-kultúrna hala Rožňava“
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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/77 732 57; 

e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  
Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Zlata Macková

Tel.: 058/7773260; e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis
II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestský úrad Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky: 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY – rozsah projektu:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Multifunkčná športovo-kultúrna hala
Rožňava“
Miesto stavby :  Zimný štadión Rožňava,  Štítnická 261/13,  048 01 Rožňava,  parcela č.KN C 2086/269,  KN C
2086/262.
Stupeň spracovanie PD : Pre stavebné povolenie
Rozsah  :  Technická  správa,  výkresová  dokumentácia,  výkaz  výmer  pre  výber  dodávateľa  a  projektantský
rozpočet predpokladaných nákladov na realizáciu.
Predmet riešenia projektovej dokumentácie :
1. Opláštenie existujúceho zimného štadióna v Rožňave.
2. Výstavba šatní v priestore haly.
3. Realizácia vzduchotechnického zariadenia do multifunkčnej haly.
4. Stavebné úpravy komunitného centra v zázemí zimného štadióna.
Opis predmetu zákazky :
1. Návrh architektonicko – stavebného riešenia opláštenia haly zimného štadióna s posúdením tepelnej
izolácie existujúceho zastrešenia. Spracovanie statického posudku, tepelnotechnického zhodnotenia stavby  a
požiarnej bezpečnosti stavby.
2. Návrh architektonicko – stavebného riešenia vybudovania nových šatní v priestore multifunkčnej haly s
využitím do budúcnosti ako základ tribúny pre divákov. Požaduje sa vybudovanie 4 šatní vrátane sociálnych
zariadení  v  rozsahu  cca  150  m2 vr.  zdravotechniky,  vykurovania,  elektroinštalácie  a  požiarnej  bezpečnosti
stavby.
3. Návrh vzduchotechnického zariadenia a vzduchotechnických rozvodov pre odvlhčovanie multifunkčnej
haly vrátane elektroinštalácie.
4. Návrh komunitného centra v zázemí zimného štadióna s požiadavkou na stavebné úpravy v rozsahu :
- zameranie jestvujúceho stavu
- stavebné úpravy miestnosti (nátery, podlah.krytina) vrátane nábytku dvoch učební pre cca 12 žiakov
- stavebné úpravy miestnosti (nátery, podlahová krytina) vrátane nábytku dvoch šatní
- stavebné úpravy sociálnych zariadení vrátane výmeny obkladov, dlažieb, sanity a rozvodov vody
- výmena vykurovacích zariadení s napojením na existujúci teplovodný vykurovací okruh
- výmena elektroinštalácie učební, šatní, soc. zariadení a chodby
- výmena svietidiel v učebniach, šatniach, sociálnych zariadeniach, na chodbe a schodisku
- výmena podlahovej krytiny na chodbe a schodisku
- zníženie stropov na chodbe a schodisku



- výmena vchodových dverí na prízemí – vstup do komunitného centra
- vybudovanie  novej  predeľovacej  steny  medzi  vstupom  do  komunitného  centra  a  existujúcou
spojovacou chodbou s doplnením nových dverí umiestnenej v predeľovacej stene
Verejný obstarávateľ požaduje odovzdať projektovú dokumentáciu
- v  písomnej  (tlačenej)  forme  v  8  -  vyhotoveniach,  výkaz  výmer  v  2  vyhotoveniach,  rozpočet  v  4
vyhotovení,
- v elektronickej forme na CD nosiči - grafickú časť vo formáte pdf, dwg,  textovú
časť vo formáte doc a výkaz výmer vo formáte xls.
Vyhotovenie dokumentácie  v realizačnom stupni  spracovania v  kvalite  a  v rozsahu takom, aby podľa  tejto
dokumentácie  bolo  možné  realizovať  predmetné  dielo  (v  rozsahu  realizačného  projektu).  Projektová
dokumentácia musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný
zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č.  532/2002 Z. z.,  príslušnými STN, všeobecno-technickými
požiadavkami  na  výstavbu,  zákonom  MŽP  SR  č.543/2002  Z.z.  o  ochrane  prírody  a  krajiny  v  znení  noviel,
príslušných vyhlášok, STN a podkladov mesta

Prerokovanie DÚR a DSP s dotknutými orgánmi a organizáciami v konaniach stavebného úradu pre  stavebné
povolenie (stanoviská, vyjadrenia, rozhodnutia), územné rozhodnutie, stavebné povolenie vybaví objednávateľ
a  to  nadväzne  (bez  zbytočného  odkladu)  vždy  po  odovzdaní  a  prevzatí  príslušnej  časti  projektovej
dokumentácie.

 OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHĽADU:
- bude vykonávaný ako občasný odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác podľa
overenej projektovej dokumentácie,
- bude vykonávaný od začatia stavebných prác (po odovzdaní staveniska) do ich ukončenia,
- súčasťou bude aj účasť pri odovzdaní staveniska vybranému zhotoviteľovi stavebných prác,
- účasť na pravidelných kontrolných dňoch podľa požiadaviek objednávateľa, na predpísaných skúškach,
upozorňovanie na prípadné zrejmé vady a nedorobky diela,
- posúdenie opodstatnenosti prípadných navrhovaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie
počas realizácie stavebných prác na diele,
- účasť pri prevzatí ukončeného diela objednávateľom.

Koordinácia projektu
Zodpovedný projektant musí zabezpečiť koordináciu celého projektu, t. j. koordinácia všetkých profesií.
II.3. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  : Do 31.10.2020 

II.4. Zdroj finančných prostriedkov:  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa  formou  bezhotovostného  platobného  styku.  Lehota  splatnosti  faktúry  je  30  dní  odo  dňa  jej
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

II.5.  Obhliadka miesta plnenia: 

Verejný  obstarávateľ  umožňuje  a   doporučuje  miestnu  obhliadku  realizácie  predmetu  zákazky,  aby  si
záujemcovia  sami  overili  potrebný rozsah činností a  získali  potrebné informácie  nevyhnutné na prípravu a
spracovanie ponuky tak, aby bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu
predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.

Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. po telefonickom dohovore s
kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy.

II.6.Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.7.Predloženie variantných riešení :
Pri produktoch, výrobkoch a materiáloch konkrétnej značky, ktoré sú uvedené vo Výzve, resp. v jej prílohách,
môže  uchádzač  predložiť  aj  ekvivalenty  inej  značky  v  rovnakej  alebo  vyššej  kvalite.  Ekvivalentné  plnenie
predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musí mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a
technické parametre  ako je  požadované pri  pôvodnom predmete zákazky.  Uvedené sa  vzťahuje  na všetky
stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať kvalitatívne rovnaké
alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.



II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10. Spôsob určenia ceny :

-   Cena za  predmet  zákazky  bude stanovená v  eurách podľa  zákona Národnej  rady Slovenskej  republiky  č.
18/1996 Z.  z. o cenách v znení  neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií  Slovenskej  republiky č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
-  Uchádzač určí cenu v ponuke v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  cenovej
ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu  stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
-   Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  do 25.09.2020
Čas :        do 10:00 hod.,  
III.2.a)  Predpokladaná  hodnota  zákazky  (služba
vyhotovenia PD)  v EUR bez DPH: 

22 000,00 €
               

III.2.b) Predpokladaná hodnota zákazky  na uskutočnenie
stavebných prác v EUR  s  DPH: 

1 000 000,00 €
               

III. 3.  Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
3.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk vykoná verejný obstarávateľ dňa 28.09.2020 o 09:00 hod. 
3.2  S  úspešným uchádzačom uzavrie  verejný  obstarávateľ  zmluvu  o  dielo.  V  zmysle  platného  zákona  proti
rozhodnutiu  verejného  obstarávateľa  o  výbere  najvhodnejšieho  uchádzača   pri   postupe  zadávania  zákazky
s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
3.3 O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači budú vyrozumení  e- mailom v súlade s § 55 “zákona“. 

III.5.  Predloženie ponuky:  
Uchádzač  predloží ponuku  v uzavretom  obale  osobne  alebo  prostredníctvom  poštovej  zásielky  na  adresu
uvedenú  v  bode  I.  tejto  výzvy  v  lehote  na  predkladanie  ponúk,  rozhodujúci  je  termín  doručenia  ponuky
verejnému obstarávateľovi. 
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať“
4. Označenie heslom súťaže: „PD zimný štadión“

Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové  ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.

III.6. Obsah cenovej ponuky:
- Cenová ponuka (Príloha č. 1)
- Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
-              Podpísaný Návrh zmluvy o dielo – Príloha č.3

Uchádzač môže predložiť  iba  jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť  v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.    

III.7.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané: do 31.10.2020



IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
1.1 Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  práce  v  rozsahu,  ktorý  zodpovedá  predmetu  zákazky.  Verejný

obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra alebo registra hospodárskych
subjektov ÚVO. V prípade pochybnosti je uchádzač povinný v lehote určenej  verejným obstarávateľom
preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

1.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods.1 písm. e) a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa.

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :                                               Neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky :
4.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa  získali za verejné financie.
4.2   Uchádzač  v prípade  svojej  úspešnosti  musí  súhlasiť   so  zverejnením  uzavretej  zmluvy   a relevantných
informácii  podľa  §  117  ZVO.  Tento  súhlas  úspešný  uchádzač  ako  poskytovateľ  musí  udeliť  v zmluve  bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

V.  Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob hodnotenia cenových ponúk

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena v Eur
V.2.  Spôsob hodnotenia cenových ponúk : 
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. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.
Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po x, pričom x je číslo zodpovedajúce počtu
vyhodnocovaných  ponúk.  Ako  platná  ponuka  bude  akceptovaná  iba  ponuka  spĺňajúca  všetky  požadované
náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 
2.2 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok
stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Ceny v  ponukách uchádzači
uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
V.3.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
3.1 Po vyhodnotení predložených cenových ponúk na základe určeného kritéria bude uchádzačom odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
3.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho cenová ponuka je prijatá, ostatným uchádzačom bude
oznámené, že neuspeli. 

VI.  Spôsob vzniku záväzku, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky

VI.1.  Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“).

VI. 2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
a)  Výsledkom verejného  obstarávania  bude Zmluva  o  dielo,  uzavretá  podľa  Obchodného zákonníka.  Návrh
zmluvy tvorí príloha č.3 tejto výzvy. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač  svoje identifikačné údaje a  cenu za
predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
b) Termín zhotovenia a dodania predmetu zákazky je do 31.10.2020.
c)  Objednávateľ  neposkytne  dodávateľovi  žiaden  preddavok.  Predmet  zákazky  bude  financovaný  formou
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na



základe faktúry vystavenej dodávateľom. 
f)  Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  v  zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o  DPH  v  znení  neskorších
predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude
obsahovať  nesprávne  alebo  neúplné  údaje,  objednávateľ  je  oprávnený  ju  do  dátumu  splatnosti  vrátiť
dodávateľovi.  Dodávateľ  faktúru  podľa  charakteru  nedostatku  buď  opraví,  alebo  vystaví  novú  faktúru.  Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená žiadna ponuka, 
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj podľa § 57 ods.2 ZVO 
VII.2.  Proti  rozhodnutiu  verejného  obstarávateľa  o  určení  úspešného  uchádzača  pri  uplatnenom  postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v  zmysle § 170 odsek (7),  písm.  b)  zákona č.  343/2015 o
verejnom obstarávaní.
VII.3.   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  uzatvoriť  zmluvu  s  uchádzačom umiestneným v  poradí  za
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
VII.4.  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    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. ).  

Verejný  obstarávateľ   aj   uchádzač   odošle  na   e-mailovú  adresu   protistrany   potvrdenie  o       doručení  
každej  e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  považované
za  preukázanie  doručenia.       

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk

