
Výzva na predloženie ponuky – OPRAVA !  (bod 13.)

Mesto Rožňava,Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Mesto Rožňava ako  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

„ Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Rožňava “

1. Identifikácia : 

 v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Rožňava
Sídlo: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca:  Michal Domik, primátor mesta
IČO:      00 328 758  
DIČ:           2020937116 
IČ DPH:   -
Tel.:         058/7773111
Fax:         
E-mail:     verejneobstaravanie@roznava.sk
Internetová stránka: www.roznava.sk
Bankové spojenie:     VÚB,a.s.
Číslo účtu.:                SK2202000000003981946357

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Miroslav Nálepa, 058/7773257

4. Predmet obstarávania: autobusové zastávky, montáž, osadenie, podkladové práce 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   zmluva o dielo
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk..
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
- Predmet zákazky bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku z prostriedkov 
operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program na základe uzatvorenej Zmluvy o NFP.
Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001 pre projekt s názvom Modernizácia a rekonštrukcia 
autobusových zastávok v meste Rožňava.
- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie 
predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených 
dokumentoch. 
- Úhrada sa uskutoční na základe predložených faktúr prevodom finančných prostriedkov z účtu 
verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Cieľom predmetu obstarávania  je 
nákup a osadenie 8 (ôsmich) autobusových zastávok v meste Rožňava podľa pokynov obstarávateľa.

Súčasťou zákazky je aj úprava podkladu jednotlivých zastávok. Upraví, vyrovná a spevní sa podložie 
pod miestom umiestnenia zastávky, vybetónujú sa základové pätky v rozmere 400 mm x 400 mm, položí
sa zvolená dlažba a osadí sa autobusová zastávka s príslušenstvom. 
Autobusová zastávka sa montuje pomocou oceľových kotiev na pripravenú pochôdznu plochu. Kotvenie 
zastávky bude riešené osadením do betónových pätiek oceľovými kotvami. Diery pre kotvy sa budú vŕtať
cez položenú zámkovú dlažbu hr. 60 mm (Príloha č.14 – Základové pätky)
V rámci príslušenstva budú lavičky, koše, informačná tabuľa na označenie zastávky, tabuľa na cestovný 
poriadok, vitrína, plagátovacia plocha 1,5x1,22 m.
Objekty sú situované na nasledujúcich pozemkoch:
KN-C 2161/211; KN-E 182/1; KN-E 224; KN-C 4061/8; KN-C 1684/1; KN-C 875/282; KN-C 875/457; KN-
E 2432/1
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Opis autobusovej zastávky  :  
Dizajn autobusovej zastávky v súlade s ilustračným obrázkom v Prílohe č.13
Rozmery zastávky: celková dĺžka : min.3700 mm – max.4000 mm; pre všetky ďaľšie rozmery je 
povolená tolerancia +- 5%: výška 2430 mm, podchodná výška 2200 mm, celková šírka 1895 mm, šírka 
bočnej strany 1430 mm. 
Konštrukcia zastávky, materiál: nosná konštrukcia – oceľový jakel, min.rozmery 100x60 mm

Strešné oblúky - oceľový jakel, min.rozmery 60x20 mm
Bočné výstuhy – oceľový plech, hr. min. 2 mm
Strecha – komôrkový polykarbonát, hr. min.10 mm
Zasklenie – kalené(tepelne tvrdené) sklo hr. min. 6 mm

Povrchová úprava: Všetky oceľové časti ošetrené žiarovým zinkovaním, s vrchnou vrstvou vypaľovanej 
farby

Súčasťou zákazky sú aj 4 lavičky umiestnené a ukotvené mimo zastávky, umiestnené pri zastávke-
objekte č.6 -Ulica Jána Pavla II. (Snaha) 
Opis  lavičky:  Materiál  :  prefabrikovaný  betón;  Farba  betónu:  šedá;  Kotvenie:  hĺbkovo  kotvená;
Rozmery: Š150 x V80 x H60 cm; materiál sedadla a operadla : drevená lata ošetrená náterom; počet
latiek : 5; Hrúbka latiek: 4,6 cm; Farba dreva: palisander; Hmotnosť produktu cca: 250 kg. (Príloha č.15 –
Ilustračný obrázok)

Podrobný rozpis materiálov a prác je uvedený vo výkazoch-výmeroch, v prílohách č.3,4,5,6,7,8,9,10 tejto výzvy.

Predloženie variantných riešení: Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky 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.  Všetky  dodané  zariadenia  (tovary)  musia  byť  nové a  nepoužité a  spĺňať  nižšie  uvádzané
funkčné parametre. 

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. Cenovú ponuku uchádzač vypracuje na základe priložených príloh a obhliadky
miesta realizácie 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
kontaktnou osobou: Bc.Romina Gyuréková, tel. 0918 792 936, e-mail: romina.gyurekova@roznava.sk

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 69 371,58  € bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Rožňava, dodanie odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o dielo

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zhotoviť dielo v lehote  do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Všetky  potrebné informácie k 
predloženiu ponuky vrátane výkazu výmer sú obsiahnuté v prílohách tejto Výzvy na predkladanie ponúk 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program, vlastné finančné zdroje 
verejného obstarávateľa 

12. Lehota na predloženie ponuky: do 17.02.2020                   Čas :   do 10:00 hod. 

13. Spôsob predloženia 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: „Autobusové zastávky “
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Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré 
sú  pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a 
budú zo súťaže vylúčené!!

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Najnižšia cena.

- Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk. V 
súlade s § 44 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa ponuky vyhodnocujú na základe 
najnižšej ceny (vrátane DPH). Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky 
požadované náležitosti.
- Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky.
- 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. 
- Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo 
výzve. 
- Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou  cenou vrátane DPH. 
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od 
podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. 
-  Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke.  
-  Ceny v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
              a)  Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria

- cena musí byť uvedená bez DPH, DPH 20 % a s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v 
cenovej ponuke, obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, 
webová stránka, bankové spojenie, č. účtu, predmet zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.

b)  Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie uchádzača, 

               c)  Príloha č. 3 až príloha č.11 – vyplnené výkaz-výmery za jednotlivé objekty a sumár

               d)  Prílohu č. 12 – Návrh zmluvy o dielo – uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo
 e)  Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu,  vykonávať práce napr. výpis z 
obchodného     registra, resp.zo živnostenského registra  v prípade, že uchádzač predloží ponuku na 
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

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!
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
Jazyk ponuky:  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Mena:  Euro

16. Otváranie ponúk: 17.02.2020,  11:00 hod.

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
Otváranie a vyhodnotenie ponúk vykoná komisia určená primátorom mesta na vyhodnotenie ponúk dňa
17.02.2020 bez účasti uchádzačov. 
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. 
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači budú vyrozumení  e- mailom v súlade s § 55 “zákona“.

18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.9.2020
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa,  

tel.: 058/7773257; mob.: 0907312833,  e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk
Kontaktná osoba vo veciach  technických: Romina Gyuréková, tel.: 058/7773216; mob.: 0918 792 936
e-mail.: romina.gyurekova@roznava.sk

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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- Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, 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).

- 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.

- 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.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v 
procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie 
predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky. 

- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí 
byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

- Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály a pri 
dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v 
ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden 
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených 
verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) 
vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.

- Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. 
- Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená 

ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom 
verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného obstarávania. Po vyhodnotení 
ponúk bude všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp. osobne) odoslané oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk. 

- Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / 
tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.. Všetky materiály a 
technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so 
zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

- Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne
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   doručení 
každej   e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o  doručení  
bude  považované  za  preukázanie doručenia.   

S úctou, 

31.01.2020,       Miroslav Nálepa

.......................................................... 

Dátum, podpis, pečiatka

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie uchádzača
Prílohy č. 3 až príloha č.11 – vyplnené výkaz-výmery za jednotlivé objekty a sumár
Príloha č.12 – Návrh zmluvy o dielo – uchádzačom podpísaný návrh zmluvy o dielo
Príloha č.13 – Ilustračný obrázok zastávky
Príloha č.14 – Základové pätky
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Príloha č.15 – Ilustračná snímka lavička

5


	Rozba#C4#BEovacie pole 1: [verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ]
	Rozba#C4#BEovacie pole 2: [verejného obstarávateľa]
	Rozba#C4#BEovacie pole 3: [Verejný obstarávateľ]


