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

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“)

a     zároveň výber zmluvného partnera  

Číslo zákazky : I/2020//MN

Názov zákazky : Revitalizácia Póschovej záhrady

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby

Spoločný slovník  obstarávania (CPV) : 71421000-5
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; mobil : 0907 312 833
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  Peter Tešlár e-mail : peter.teslar@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania alebo poskytnutia služby: Mestský úrad v Rožňave

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1 Predmetom zákazky je „vypracovanie projektu sadových úprav,  revitalizácie Póschovej  záhrady v meste
Rožňava“. 
2.2 Vypracovanie projektu bude financované prostredníctvom schválenej dotácie z výjazdového zasadnutia  
vlády SR.
2.3  Podrobný  opis  predmetu  obstarávania:  Vypracovanie  projektu  sadových  úprav,  revitalizácie
Póschovej záhrady v meste Rožňava, obsahuje kompletné sadové úpravy v súlade s vypracovanou
štúdiou na revitalizáciu parku. Súčasťou projektu je kompletná odborná  inventarizácia drevín v celej
pôvodnej  ploche parku,  posúdenie zdravotno- biologického stavu drevín,  s návrhom na ošetrenie
a odstránenie nepôvodných, náletových a nebezpečných drevín. 
Inventarizáciu  s návrhom  na  ošetrenie  je  potrebné  vykonávať  v spolupráci  s certifikovaným
arboristom,  ktorý  pracuje  v súlade  s normou  STN  83  70  10  Ošetrovanie,  udržiavanie  a ochrana
stromovej vegetácie. 
 V projekte  má  byť  obsiahnutý  návrh  novej  zelene  len  v riešenej  verejnej  časti  parku  podľa
architektonickej  štúdie.  Navrhovaná  zeleň  obsahuje  nové  výsadby  drevín,  v nadväznosti  na
inventarizáciu  pôvodnej  zelene,  výsadbu trvalkových  záhonov,  výsadby  okrasných krov  a výsadbu
močiarnej zelene v rámci rekonštrukcie bazéna fontány.
Súčasťou  projektu  je  osadzovací  a vytyčovací  plán,  s navrhovaným  zoznamom  rastlín.  Osadenie
jednotlivých záhonov je potrebné rozpracovať v detailných osadzovacích a vytyčovacích plánoch.
Projekt  sadových úprav zahrňuje množstvá a plochy pre potrebnú úpravu, prípadne výmenu pôdy
pre navrhované výsadby. Obsahuje tiež plochy s popisom mulčovacieho materiálu. Ďalej zahrňuje
plochy pre založenie trávnikov a úpravu terénu do pôvodného stavu.
Súčasťou projektu je technická správa s hodnotením pôvodnej zelene s návrhom ošetrenia, zoznam
navrhovaných rastlín s návrhom dlhodobej starostlivosti a údržby. 
Technická  správa  obsahuje  výkaz  výmer  pre  sadové  úpravy  s predpokladanou  cenou  materiálu
a sadovníckych prác. 
Projekt vypracuje odborne spôsobilá osoba v oblasti krajinná architektúra a krajinné inžinierstvo.
Projekt  bude  spracovaný  v súlade  so  záväzným  stanoviskom  KPÚ  Košice  KPUKE_2019/7781-
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03/17698/SO,DU, zo dňa 07.03.2019.
Projekt bude spracovaný v súlade so Zásadami ochrany pamiatkového územia, Pamiatková zóna Rožňava, KPÚ
Košice, z december 2014
2.4  Medzi ďalšie povinnosti uchádzača  patrí: 

- Prevzatie a  oboznámenie  sa  s podkladmi,   na  základe ktorých  sa  bude projekt  vypracovávať,  najmä so
štúdiou  Póschovej  záhrady,  ktorá  je  prístupná  na  stiahnutie  z dôvodu  jej  veľkosti  prostredníctvom
internetového linku 

    www.uschovna.cz/sk/zasilka/TX7SK5SAU5TLPPB5-963 ,  kód zásielky   TX7SK5SAU5TLPPB5-963
- Dodržanie všeobecných technických požiadaviek.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  Neuplatňuje sa

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby: 
  Termín dodania je do 28.02.2020

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude
takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.7.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena : EUR

II.9.  Spôsob určenia ceny :
9.1   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.
9.2  Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke.
9.3  Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby  
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
9.4  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.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené
v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : do 27.01.2020
Čas :   najneskôr do 10:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu:  verejneobstaravanie@roznava.sk alebo osobne
do podateľne na Mestský úrad v Rožňave  v uzavretom obale alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
uvedenú  v bode  I.  tejto  výzvy  v lehote  na  predkladanie  ponúk,  rozhodujúci  je  termín  doručenia  ponuky
verejnému obstarávateľovi.  Obálka musí byť zreteľne označené menom a       adresou verejného obstarávateľa,  
menom  a      adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Póschova záhrada  “.
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!!  

III.6. Obsah cenovej ponuky:
- Cenová ponuka (Príloha č. 1)
- Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2)
-               Fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti v oblasti krajinná architektúra
III.4.   Minimálna  lehota,  počas  ktorej  sú  ponuky  uchádzača do 28.02.2020

2
Výzva na predkladanie ponúk

http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/TX7SK5SAU5TLPPB5-963


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

viazané:  
III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
určovaná týmto prieskumom. 
Maximálne finančné prostriedky verejného obstarávateľa:  do 5 000,00 € bez DPH      

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : Neuplatňuje sa. 

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

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   
a/  Projekt vypracuje odborne spôsobilá osoba v oblasti krajinná architektúra a krajinné inžinierstvo 

IV.4.  Ostatné  požiadavky :
Neuplatňujú sa

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ  zostaví  poradie  platných ponúk,  do úvahy bude braná cena s  DPH alebo cena celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.
Ak  sa  do  vyhodnocovania  dostane  iba  jedna  ponuka,  poradie  sa  nestanovuje.  Ako  platná  ponuka  bude
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa
uskutoční na základe doručených ponúk.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Objednávka
1.1  Po  vyhodnotení  predložených  ponúk  na  základe  kritéria  vyhodnotenia  bude  uchádzačom  odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  Výsledkom verejného obstarávania bude  vystavenie objednávky
úspešnému uchádzačovi. 
1.2 Objednávka  musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného
uchádzača. 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Financovanie predmetu zákazky bude  zabezpečené zo zdrojov poskytnutej dotácie , pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. Úspešný uchádzač bude 
oprávnený  vystaviť  faktúru za poskytnutú službu v súlade s touto výzvou a v zmysle preberacieho protokolu, 
podpísaného oprávnenými zástupcami, ktorý bude prílohou faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia faktúry. 
VI.3. Ostatné požiadavky :
3.1  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.

VII. Doplňujúce informácie

VII.1 Ďalšie informácie :
1.1. Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  žiadnu  ponuku  a zrušiť  tento  postup  verejného

obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho
inak neprijateľné.

1.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu
plnenia je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky. 
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1.3  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.
1.4  Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. 
1.5  Všetky  náklady a  výdavky  spojené s  prípravou a  predložením ponuky znáša uchádzač  bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
1.6 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    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 záujemcami/uchádzačmi (žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk a iné).  
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.     
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