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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

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

zákonov (ďalej iba „zákon) 

Číslo zákazky :  57/2017/Ka 

Názov zákazky : Vjazd do priemyselného parku – vypracovanie PD 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby 

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 : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Zlata Macková 

Tel.: 058/7773260; mob.: 0918792944 
e-mail.: zlata.mackova@roznava.sk       

 
II.  Opis  

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1 Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  

 
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie   pre zadanie:  
napojenie priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67 v mieste jestvujúceho priecestia, kde je potrebné 
navrhnúť križovatku s napojením priemyselnej zóny a opačnej strany cesty I/67. 
Existujúca priemyselná zóna sa nachádza v k.ú. Rožňava a k.ú. Nadabula v zastavanom území mesta, 
po ľavej strane cesty I/67 smer Rožňava-Dobšiná. 

Budúce napojenie PZ križuje železničnú trať, kde je potrebné navrhnúť potrebné technické opatrenia. 
Navrhované technické riešenie je potrebné prerokovať s dotknutými orgánmi a organizáciami. 

1/ Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) 

A. Sprievodná správa 
B. Technická správa 
C. Výkresy 
D. Podklady a prieskumy 
-   Dopravno – inžinierske posúdenie 
-   Geodetické zameranie územia 
-   Inventarizácia drevín 

E. Doklady 
F. Rozpočet  
H. Záber pozemkov 

2/ Inžinierska činnosť pre ÚR – prerokovanie a zabezpečenie stanovísk 

3/ Dokumentácia pre stavebné povolenie a ponuku DSP (DP), ktorá vyhovuje na výber dodávateľa 
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stavby. 
 
A Sprievodná správa 
B.1 Prehľadná situácia 
B.2 Celková situácia stavby 
B.3 Pozdĺžny rez 
C.1 Koordinačný výkres 
C.2 Dopravné značenie celej stavby 
D. Písomnosti a výkresy objektov 
E. Doklady 
F. Dokumentácia pre ŽSR 
G. Rozpočet a výkaz výmer 

4/ Inžinierska činnosť pre SP – prerokovanie a zabezpečenie stanovísk 

5/ Autorský dozor (AD) počas realizácie stavby 

6/ Dodanie projektovej dokumentácie v počte 6 paré + v elektronickej podobe  (formát dwg a pdf.). 
 
 2.2 Požaduje sa vyhotovenie celej dokumentácie  v kvalite a rozsahu takom, aby podľa tejto 
dokumentácie bolo možné realizovať predmetné investičné dielo. 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
Záujemcovia majú umožnenú na predmetnú zákazku miestnu obhliadku 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. 

Obhliadku je možné uskutočniť v pracovných  dňoch  v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. po 

telefonickom dohovore s kontaktnými osobami uvedenými v bode I. tejto výzvy. 

Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému   uchádzačovi pri fakturácií 
prác nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do 
ponuky po obhliadke miesta stavby ! 

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  február 2018 

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, takéto  riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 
ponúk. 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

II.9. 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 € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to 
v cenovej ponuke. 
- 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.  



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

 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

3 

-  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 : najneskôr do 22.08.2017 
Čas :       najneskôr do 10:00 hod. 

III.3.  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. Obal musí byť označený menom a  adresou verejného 
obstarávateľa,  menom  a  adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a  heslom „ Vypracovanie 
PD“. 
Súčasťou ponuky musí byť ponukový list, výkaz výmer  s uvedením ceny za  zákazku. 

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 akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača 
viazané:   

do 31.12.2018 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   28 500,00    

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :  
- Uchádzač predloží : 
- - kópiu dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iný doklad 
oprávňujúci vykonávať predmetnú zákazku. Tiež je možné predložiť kópiu Výpisu zo zoznamu 
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1) zákona vedených ÚVO, resp. v ponuke uviesť registračné 
číslo. 

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

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :   
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 

- - Uchádzač predloží doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť – autorizačné osvedčenie podľa § 19 
zákona č.138/1992 Zb.  o  autorizačných  architektoch   a   autorizovaných  stavebných  inžinieroch   
v znení neskorších predpisov.  
- Uchádzač predloží zoznam uskutočnených   prác  za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, miest 
a  lehôt uskutočnenia stavebných prác.  
Odôvodnenie primeranosti:  Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia 
si skutočnosti, či uchádzač má  dostatočné skúseností na uskutočnenie predmetnej zákazky. 
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IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve, 
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  

konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť a pod.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania.   /Príloha č. 2/                                                                                                                                                                                                                                                     

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : -  Najnižšia cena  70 % 
-  Lehota vyhotovenia PD v kalendárnych dňoch  - 30 %  

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom 
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. 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.  Zmluva  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne 
a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

VII.1.  Ďalšie informácie : 
7.1 Cenové  ponuky  uchádzačov  musia  spĺňať  všetky  náležitosti  uvedené v tejto Výzve. Verejný  
obstarávateľ  bude pri hodnotení brať do úvahy len tie potvrdenia a doklady, ktoré verejný  
obstarávateľ  požadoval a ktoré budú  obsahovať všetky údaje  požadované v tejto Výzve. Všetky 
výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov   a    predložením   cenovej    ponuky  znáša   
výhradne  uchádzač   bez   finančného  nároku   voči verejnému  obstarávateľovi.  
7.2 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. 
7.3 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, zaslanie 
cenových ponúk,  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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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 
/Návratka/ 

 

Číslo zákazky :  57/2017/Ka 

Názov zákazky : Vjazd do priemyselného parku – vypracovanie PD 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Postup verejného obstarávania podľa § 117 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO: 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 

P.č. Názov 
Cena v € 
bez DPH 

DPH Cena v € 
s DPH 

Cena celkom za zákazku    

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                    ............................…………………………...……………      

                                                                                                     štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

 

 

 

 

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) ......................................................................................................... 

vyhlasuje, že: 

 
- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 

- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 

nehnuteľnosť a pod.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

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

 

      

 ..........................................……....……………………...……………      

                                                                                                  Meno, priezvisko, titul štatutárneho orgánu zástupcu   

 

 

 

 


