
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   
 
Číslo:  44/2015/Ka 

 

Názov zákazky :  Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                 00328 758 
    Telefón:   058/7773 256 
    Fax:                  058/7773 201 
    Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Mária Kardošová 
    e-mail:    verejneobstaravanie@roznava.sk   
    Kontaktné osoby pre technické veci : Ing. Miroslav Tomášik  
    Telefón : 055/7773245;  0918792938; 
    
2. Typ zmluvy:  
    Zmluva o poskytnutí služby . 

    Slovník spoločného obstarávania  
    Kód CPV :  905130000-6  
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

1. Priemyselná zóna Rožňava  - 1 ks 
2. Námestie baníkov Rožňava  - 1 ks 
3. Sídlisko DRUŽBA Rožňava  - 4 ks 

 
4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je čistenie a údržba odlučovačov ropných látok, výmena znečistených filtrov s následným 
zabezpečením odvozu nebezpečných odpadov vzniknutých na miestach plnenia predmetu zákazky, za účelom 
environmentálnej  likvidácie v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač musí spĺňať nasledovnú požiadavku : Znečistená voda dekontaminovaná priamo na lokalite 
s výpustnou hodnotou 0,1 mgI-1 Nel. 
 
Druhy zneškodňovaných  nebezpečných odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:  
 

     13 05 02 -  kaly z odlučovačov oleja z vody 
     13 05 03 - kaly z lapačov nečistôt 

predpokladané množstvo tuhého kalu : do 140 t 
    
5. Rozdelenie predmetu zákazky:  
    Nie. 
 
6. Podmienky účasti záujemcov : 

- predloženie  dokladu  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 ) - fotokópia. 
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- predloženie príslušných povolení úradu životného prostredia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – 
zhodnotenie resp. zneškodňovanie nebezpečných odpadov, povolenia na prevádzkovanie zariadení 
zneškodňovanie nebezpečných odpadov - fotokópie. 

 
7. Termín poskytovania služieb: 
     Zmluva sa uzatvára na dobu od platnosti zmluvy do  31.10.2016 
 
8. Obhliadka miesta zákazky : 
    Záujemcovia   majú  možnosť  vykonať  obhliadku   miesta  realizácie  predmetu  zákazky,   aby  si  sami  
overili  
     potrebný rozsah činnosti  a  získali  potrebné   informácie  nevyhnutné   na prípravu  a spracovanie  ponuky 
tak,  
     aby  ponuka   bola   kvalifikovaná   a  zohľadňovala  celý  objem  potrebných  činností   na  realizáciu  
predmetu  
     zákazky.  Výdavky   spojené   s  obhliadkou   idú   na  ťarchu  záujemcu. Prípadný  záujem  o  obhliadku 
miesta  
     poskytnutia    predmetu   zákazky    si   záujemca   môže    dohodnúť    zástupcom  objednávateľa 
     Ing. Miroslavom Tomášikom,  tel.:  058/7773 245;  0918 792 938  . 
  
9. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke: 
    Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená  podľa  § 3  zákona   NR SR  č.18/1996 Z. z.    o  cenách  
v  znení    
    neskorších  predpisov. Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  
    Ak   je   uchádzač   platcom   dane   z   pridanej   hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú    zmluvnú  cenu  
uvedie   
    v  zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
 sadzba  DPH a výška  DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

      Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  
      Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 
 
10. Maximálna predpokladaná hodnota zákazky: 
      12 000,- € bez DPH 
 
11. Miesto, lehota  a podmienky predkladania ponúk:   .  
      Ponuku   je   treba  zaslať  na  adresu  verejného  obstarávateľa  uvedenú  v  bode 1.  tejto  výzvy  v  lehote 
do  
      16.09.2015 do 11.00 h. 

      a/ Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
      b/ Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 
 označenie – VO – neotvárať“! 
 označenie – heslo súťaže  „Čistenie odlučovačov“ 

      c/ doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy,  v  prípade  osobného  doručenia uchádzači   
          odovzdajú cenovú ponuku do  podateľne Mestského  úradu v  Rožňave. V prípade,  že  uchádzač  predloží   
          cenovú   ponuku   prostredníctvom   poštovej   zásielky,  rozhodujúci  je  termín  doručenia  cenovej ponuky  
          verejnému obstarávateľovi. 
 
12. Spôsob financovania:  
      12.1  Zákazka  bude  financovaná  z   rozpočtu  mesta  Rožňava .  
      12.2  Zálohy sa nebudú poskytovať.  
      12.3  Fakturácia – faktúra  bude vystavená po dokončení diela a protokolárnom prevzatí diela  
objednávateľom.  



               Splatnosť  faktúry  je  do  30  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  faktúry  objednávateľovi. 
       
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      Najnižšia cena  v EUR vrátane  DPH na kompletný predmet zákazky 
 
14. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.10.2015 

15. Poskytovanie  podkladov k verejnému obstarávaniu: 
       V tejto  Výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na   predloženie   cenovej  ponuky. Ďalšie  súťažné  podklady   

       sa  preto  neposkytujú. 
 

16. Ďalšie podmienky: 
      Verejný  obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z predložených ponúk, ak cenová ponuka   
      nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa.  
      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   
      ( žiadosti o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  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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MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok  

Verejný obstarávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Obchodné meno uchádzača: 

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

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................. 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

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

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: ......................................................................... 

Bankové spojenie: .................................................  Číslo účtu: ................................................................ 

IČO: ........................................................                    IČ DPH: 

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

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: .................................................................................................................... 

Telefón: .........................................................................    Fax: ................................................................. 

E-mail: ........................................................................... 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritérií určené verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

 
„Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok “ 

Názov M.j. 
Predpo-
kladané 

množstvo 

Cena v € za 
1/t 

bez DPH 

Cena v Eur 

za 1/t 

s DPH 

Cena za 

požad. 

množstvo 

bez DPH 

Cena za 

požad. 

množstvo 

s DPH 

Čistenie a údržba 
odlučovačov ropných látok  

t      140     

 
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
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 Uvedené množstvo  nie je záväzné je iba predpokladané množstvo nebezpečného odpadu, fakturovať 

sa bude podľa skutočne likvidovaného nebezpečného odpadu. 

 V cene musia byť zahrnuté aj náklady za dopravu. 

 

 

 

V ………………………………. dňa: .........................  ..………………………………………...……………  

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka) 


