
Výzva na predloženie ponuky 

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 

„ Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave – stavebný dozor “

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: Služba - Stavebný dozor pre stavbu: 

“Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave“

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   Mandátna zmluva
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Mandátnu zmluvu 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 
č. IROP-Z-302021H887-221-10–  pre projekt s názvom Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského
v Rožňave.
- 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): Predmetom zákazky je výkon všetkých 
činností  stavebného dozoru pre stavbu  Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave.

a)        Opis realizovaných prác  :

Areál Materskej školy na ulici Vajanského, vybudovanej v rokoch 1971-1974, pozostáva z 3 objektov – dva
pavilóny MŠ (pavilón A, pavilón B) + hospodársky pavilón. 
POVODNÝ STAV: Pavilón A, dvojpodlažný, boli v ňom umiestnené 4 triedy MŠ (dve na prízemí a dve na
prvom podlaží). Pavilón B, dvojpodlažný, slúžil ako spoločenská miestnosť pre všetky triedy MŠ a časom aj
ako detské jasle či CVČ. V roku 2012 bolo mesto Rožňava, z dôvodu havarijného stavu pavilónu A (statické
poruchy  panelových  stavieb),  nútené  vykonať  stavebné  úpravy  na  pavilóne  B  a  vytvoriť  v  ňom  triedy.
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Kapacitne to však nepostačovalo na umiestnenie všetkých detí z pavilónu A. Časť detí bola teda umiestnená
do iných predškolských zariadení mesta Rožňava. 
SÚČASNÝ STAV:  MŠ navštevuje  60  detí,  ktoré  sú  umiestnené  v  3  triedach  pavilónu  B.  Pavilón  A  je
nevyužívaný. 
CIEĽ PROJEKTU: Rekonštrukciou  MŠ Vajanského vytvoriť také prostredie, ktoré bude schopné udržateľne
poskytovať kvalitné služby v oblasti predškolského vzdelávania. Zrekonštruovať pavilón A, vytvoriť v ňom 2
nové  triedy  MŠ,  ako  aj  spoločenskú  miestnosť  pre  všetky  deti  zariadenia.  Po  rekonštrukcii  bude  MŠ
pozostávať z 5 fungujúcich tried (3 pôvodné a 2 novovytvorené).
V roku 2016 mesto Rožňava z vlastných zdrojov odstránilo havarijný stavu dvojpodlažného pavilónu. Avšak
vzhľadom na skutočnosť, že od uvedenia budovy do prevádzky v 70. rokoch, nebola na budove uskutočnená
žiadna rekonštrukcia, je v súčasnosti okrem dispozičných úprav potrebné budovy MŠ  prispôsobiť súčasným
energetickým technickým normám, čím sa zabezpečí aj energetická efektívnosť zariadenia.
Projekt zahŕňa nasledovné aktivity:
Pavilón A – rekonštrukcia  interiéru,  kúrenia a elektrických rozvodov,  zmena dispozície,  výmena okien a
vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu. 
Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského mobiliáru.
Realizácia aktivít projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so Zákonom č. 343/2015
Z.  z.  o  verejnom obstarávaní  a  o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v  znení  neskorších predpisov.
Projektová dokumentácia na Pavilón A je vypracovaná a projektant bol vybraný v súlade s týmto zákonom.
Všetky aktivity predkladaného projektu vedú k uvedeniu do prevádzky v súčasnosti nevyužívanej budovy MŠ
a to z dôvodu optimalizácie siete školských zariadení v meste. Sú navrhnuté tak, aby sa po skončení ich
realizácie vytvorili ďalšie komplexné a moderné predškolské zariadenie.
Popis aktivít projektu:
PAVILÓN A:
Výmen okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien a strechy, zastrešenie objektu, rekonštrukcia
kúrenia,  rozvodov  elektriky  a  interiéru,  zmena  dispozičného  riešenia  1.  podlažia  za  účelom  vytvorenia
priestorov súžiacich pre všetky triedy MŠ - spoločenská miestnosť a priestory pre pohybové aktivity detí (v
prípade priaznivého demografického vývoja by v horizonte niekoľkých rokov boli aj tieto priestory využívané
ako ďalšia trieda MŠ).  
AREÁL MŠ:
Úprava spevnených a nespevnených plôch areálu, modernizácia detského mobiliáru.
Všetky aktivity vychádzajú z reálnych potrieb zadefinovaných zariadením a zriaďovateľom. Všetky aktivity sú
opodstatnené. Logická a časová previazanosť aktivít je daná postupom stavebných prác v zmysle priloženej
technickej dokumentácie.
Podrobnejší opis zákazky obsahuje PD.

Stavebné práce s vysúťaženou hodnotou zákazky :  411 103,20 Eur s DPH

b)   Povinnosti stavebného dozoru:
Podľa § 46 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon)

v znení jeho neskorších zmien.
V prvom  rade  sa  musí  oboznámiť  s projektovou  dokumentáciou,  s technickými  postupmi  s navrhnutým
materiálom stavby, s obsahom právoplatného stavebného povolenia a s obsahom zmluvy o dielo.

Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí: 
-  Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi  na základe ktorých sa bude realizovať stavba, najmä s projektovou

dokumentáciou stavby, s obsahom stavebných povolení a  s obsahom Zmluvy o dielo.
-  Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením odberných miest vody,

elektrickej  energie  na  základe  pokynov  mandanta  (zároveň  sa  určí  aj  spôsob  úhrady  za  energie),  so
zabezpečením vytýčenia všetkých podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.

- Kontrolovanie  spôsobu  a postupu  výstavby,  či  sa  stavba  uskutočňuje  podľa  schválenej  projektovej
dokumentácie a stavebných povolení.

- Zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby.
- Dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
- Spoluzodpovednosť za dodržanie podmienok stavebného povolenia.
- Zabezpečenie  zápisu  do  stavebného  denníka  o  odovzdaní  staveniska  a všetkých  zápisov,  týkajúcich  sa

realizácie stavby, systematické doplňovanie dokumentov k stavbe.
- Odsúhlasovanie zmien realizácie oproti projektovej dokumentácii.
- Vplyv a dosah na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, sledovanie, či pri realizácii stavby nie je

ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
- Komunikáciu  s  orgánmi  štátnej  správy,  kontrolu  dodržiavania  prípadných  opatrení  štátneho  stavebného

dohľadu po dobu realizácie stavby.
- Pravidelnú kontrolu vecného, objemového a finančného postupu plnenia Zmluvy o dielo.
- V prípade   výskytu   závažných   okolností   bezodkladné   informovanie  verejného obstarávateľa o zistených

skutočnostiach a právo okamžite zastaviť postup prác.
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- Kontrolu častí dodávok, ktoré sa  ďalším  postupom  výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
- Kontrolovanie postupu prác podľa odsúhlaseného časového plánu stavby, dozor nad riadnym uskladnením

materiálov, strojov a zariadení na stavenisku.
- Spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd

pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
- V prípade  nedodržania  technologických  postupov,  noriem,  kvality  prác,  bezpečnosti  práce  a podmienok

stavebného povolenia má oprávnenie na zastavenie stavebných prác.
-  Preberanie prác a kontrolovanie odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní.
- Prípravu a kontrolu  dokladov potrebných  na  odovzdanie  a  prevzatie  stavby, účasť  na rokovaniach o

prevzatí a odovzdaní stavby.  
- Zastupovanie  verejného  obstarávateľa  tak,  aby  celkové  náklady  stavby  neprekročili  schválený  rozpočet,

nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby.
- Kontrolu kvality vykonaných prác, kontrolu použitých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projektovej

dokumentácii pre Rekonštrukciu materskej školy. 
- Kontrolu súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrolu súladu ich ocenenia s

položkami uvedenými v rozpočte v prílohe Zmluvy o dielo a ich predkladanie verejnému obstarávateľovi.
- Kontrolu zisťovacích protokolov vykonaných prác.
- Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa k zápisom v ňom uvedeným do troch  pracovných

dní. 
- Organizovanie, vedenie a  vyhotovovanie zápisov z kontrolných dní (1x týždenne), organizovanie a vedenie

operatívnych porád.
- Kontrolu  správnosti  čerpania  nákladov,  kontrolu  a  potvrdzovanie  vecnej  a  cenovej  správnosti  a úplnosti

vykonaných prác za sledované obdobie.
-  Kontrolu   vecnej  úplnosti  faktúr, vystavených  zhotoviteľom  diela,  týkajúcich   sa   realizácie stavebných

prác.
-  Sledovanie,  či   zhotoviteľ    vykonáva   predpísané   skúšky    materiálov,   konštrukcií  a   prác  a 

kontrolovanie  ich  výsledkov, vyžadovanie dokladov,  ktoré  preukazujú  kvalitu  vykonaných prác  a  dodávok
(atesty, protokoly).

-    Kontrolu   odstraňovania  chýb  a   nedorobkov  zistených  pri   preberaní   stavby  alebo  jej  časti   v
dohodnutých termínoch.

- Účasť  na  kolaudačnom  konaní,  dozor  nad  odstránením  prípadných  chýb  zistených  pri  kolaudácii
zhotoviteľom  stavby v dohodnutom čase. 

- Koordinácia BOZP na stavenisku.
- Kontrola vypratania staveniska.

Predloženie variantných riešení: neuplatňuje sa

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:   7 050,00  € bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Materská škola na ul. Vajanského Rožňava 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 5 mesiacov odo dňa
odovzdania a prevzatia staveniska  zhotoviteľom  do  ukončenia   úspešného     kolaudačného konania.  
Zmluva  na poskytnutie  služby v trvaní   so  zmluvou o   dielo so zhotoviteľom  stavby. 

Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Stavenisko  bude 
odovzdané   zhotoviteľovi  v  lehote   stanovenej    podľa podmienok   účinnosti  Dodatku  k  Zmluve  o  
NFP. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Všetky  potrebné informácie k 
predloženiu ponuky sú obsiahnuté v tejto Výzve na predkladanie ponúk. 

V priloženom linku je možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie predmetnej stavby a do zmluvy 
o dielo so zhotoviteľom stavby.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3072498 

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

12. Lehota na predloženie ponuky: do 03.06.2020                   Čas :   do 10:00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzači doručia svoje ponuky elektronicky na e-mailovú adresu : 
verejneobstaravanie@roznava.sk, alebo poštou, kuriérom, príp. osobne na kontaktnú adresu verejného 
obstarávateľa: Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  v uzatvorených obálkach a označené: 
„Stavebný dozor MŠ Vajanského“, súťaž – NEOTVÁRAŤ! 
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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). 
- 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. 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.

Podmienky účasti: 
I.) Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
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.
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.
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).
II.)   Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa.
III.)   Technická alebo odborná spôsobilosť :   
a/ Doklad o odbornej spôsobilosti (podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona) na výkon činnosti stavebného
dozoru vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre
činnosť stavebný dozor s odborným zameraním zodpovedajúcemu predmetu zákazky. 
b/  V  prípade,  že  uvedené  osvedčenie  bolo  vydané  po  01.01.2009,  tzn.  bez  označenia  odborného
zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej komory
stavebných inžinierov s uvedením   podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania. Uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť  iný ekvivalentný doklad preukazujúci  požadované
skutočnosti a oprávňujúci uchádzača na výkon stavebného dozoru.
Uchádzač predloží osvedčenie, ktoré musí byť fotokópia s originálnou pečiatkou a originálnym podpisom
majiteľa osvedčenia, ktoré musí byť vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
c/ Doklady uvedené podľa písm. a)  alebo písm. b) predložia uchádzači v rámci ponuky ako  fotokópie.

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)  Fotokópia dokladu podľa bodu 14 ods.III. tejto výzvy
-      d)  Prílohu č. 3 – Návrh zmluvy – uchádzačom podpísaný návrh Mandátnej zmluvy
-    e)  Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu,  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!
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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:  Eur

16. Otváranie ponúk: 03.06.2020,  14:00 hod.

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2020

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 :  Zlata Macková, 058/7773260, 0918 792 931
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- 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  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, 

22.05.2020,       Miroslav Nálepa
.......................................................... 

Dátum, podpis, pečiatka

Prílohy: 
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Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie uchádzača 
Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy 
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