
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení
niektorých zákonov 

Číslo zákazky : XXVI/2020/MN

Názov zákazky : Prístrešky na zastrešenie smetných košov

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce
Postup verejného obstarávania : Podľa § 117
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7  Stavebné práce

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.: 058/7773257; 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Zlata Macková

Tel.: 058/7773260; mobil : 0918 792 944
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania a uskutočnenia stavebných prác/stavenisko: Intravilán mesta Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je zabezpečenie zhotovenia a osadenia prístreškov pre nádoby
s komunálnym odpadom v meste Rožňava.
Počet prístreškov: 10
Kapacita prístreška: 6-8 ks 1100 l kontajnerov
Spevnená plocha pod prístreškom: nie je riešená v tejto výzve.

Technický opis: 
Rozmer prístrešku: cca 6 x 3 m, výška 2,30 m. 
Konštrukčný návrh prístrešku: konštrukcia z oceľových uzavretých profilov, staticky vyhovujúca na daný rozmer.
Výplň stien:  z plotových dielcov 16,40 m2, a časť z trap. poplastovaného plechu T 8  - 31,79 m2.
Farba: tmavozelená 
Krytina: poplastovaný plech T 12   20,48 m2. 

Oceľová konštrukcia sa natrie základným a syntetickým vrchným náterom. Z čelnej strany budú jednokrídlové
dvere š. 1,50 m s kľučkou a zámkom, s počtom kľúčov 6 ks. Oceľové stĺpiky budú pripravené na ukotvenie celej
konštrukcie do podlahovej konštrukcie (podlahová konštrukcia nie je súčasťou ponuky). 
Prístrešok bude odolný voči poveternostným podmienkam.
Príloha: ilustračný obrázok

Bližší opis je v Prílohe tejto Výzvy vo Výkaz-Výmere.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.3 Iné podmienky:

3.1  Predmet  zákazky  musí  byť  vyhotovený  na  vysokej  kvalitatívnej  úrovni  stavebných  prác,  pri  dodržaní
parametrov  zadania,  platných  STN  noriem,  technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických
požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3.2 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifkované, resp. musia byť v
súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.

3.4 Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a
nedeľného pokoja.

3.5 Uchádzač zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri výkone prác a je povinný ich
uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

3.6 Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii  predmetu
zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť
poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

3.7 Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich
nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia
byť  uchádzačom  zohľadnené  v  cenovej  ponuke.  Prípadné  škody  –  postihy,  ktoré  by  vznikli  verejnému
obstarávateľovi zanedbaním povinnosti uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo
strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu
pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.

3.8  Na  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  pri  práci  sa  vzťahujú  špecifické  ustanovenia  zákona  č.124/2006  Z.z.,
v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné riadiť sa nariadením vlády č.392/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných  a zdravotných  požiadavkách  pri  používaní  pracovných  prostriedkov,  nariadením  vlády  SR
č.396/2006  o minimálnych  bezpečnostných  a zdravotných  požiadavkách  na  stavenisko.  Nutné  je  dodržať
Vyhlášku  MŽP  č.453/2000  Z.z.,  Vyhlášku  MŽP  č.532/2002  Z.z.,   ustanovenia  zákona  č.  254/1998  Z.z.  a
ustanovenia zákona č. 50/1976 Z.z.

II.4.  Obhliadka miesta plnenia: 
Verejný obstarávateľ neorganizuje, avšak umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/ obhliadku miesta stavby, aby si
uchádzač osvojil priestor stavebnej práce a následne formou ocenenia jeho návrhu (svojho návrhu), budúcej
štruktúry diela predložil cenovú ponuku do súťaže. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta stavby, je kontaktnou osobou osoba uvedená v bode I. tejto výzvy, v pracovných dňoch v čase od 8:00
do 14:00 hod. po telefonickom dohovore. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
Cenovú ponuku uchádzač vypracuje na základe priložených príloh (Výkaz výmer, ilustračný obrázok) a obhliadky
miesta realizácie predmetu zákazky. Výkaz – výmer v prílohe je orientačný.
II.5. Termín realizácie stavebných prác: Stavebné práce budú uskutočnené  najneskôr do  31.12.2020.

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,  ak 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

2
Výzva na predkladanie ponúk



Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

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 : najneskôr do 19.10.2020
Čas :       najneskôr do 10:00 hod.

III. 3.  Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
3.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk vykoná verejný obstarávateľ dňa 20.10.2020. 
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: „Prístrešky“

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:
- Ocenený výkaz výmer (Príloha č.1)

- Cenová ponuka (Príloha č. 2)
- Čestné vyhlásenie uchádzača (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 31.12.2020

III.8.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 35 000,00                    

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

3
Výzva na predkladanie ponúk



Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

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. 
b) Termín zhotovenia a dodania predmetu zákazky je do 31.12.2020.
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. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok podpísaný zodpovednými zástupcami
oboch zmluvných strán.
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.
h) Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočný rozsah
prác potrebných na úplné vykonanie predmetu zákazky.
i) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 60 mesiacov odo dňa jeho prevzatia uvedeného
v preberacom protokole.
j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením preberacieho
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
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l) Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia
písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ sa
zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je
bezplatné.
m) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa len v prípade
vzájomnej dohody s dodávateľom, alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
n) Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

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.       
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