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VÝZVA  NA  PREDLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej iba „zákon) 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 
 

Názov zákazky : Natieračské práce  povrchu vozoviek 
 

Číslo zákazky :  16/2016/Ka 
 

 

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; mob.: 0918792949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Ladislav Šalamon 

Tel.: 058/7773233; mob.: 0917877294 
e-mail.: ladislav.salamon@roznava.sk  

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia stavebných prác/  stavenisko: Mesto Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
Predmetom zákazky je   obnovenie vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a 
parkoviskách v meste Rožňava podľa priloženého rozpisu /Príloha č. 2,3/.  Uvádzané množstvá a plochy 
sú orientačné a slúžia len na určenie predpokladaného množstva prác.  

Iné podmienky/požiadavky na zákazku: 
o predznačenie  a   vyznačenie   vodorovných  ( plošných )   dopravných  značení na mestských 

pozemných  komunikáciách dvojzložkovou farbou v zmysle prílohy č. 1 so zárukou minimálne 
12 mesiacov; 

o farbou   bielou  (červenou, žltou,  zelenou  inou  s  reflexnou  úpravou)  v  zmysle  zákona   č. 8/ 
2009 Z. z.  cestnej   premávke  a  vyhl. č. 9/2009 Z. z., ktorou  sa  vykonáva   zákon  o  cestnej  
premávke;  

o obnova existujúcich vodorovných dopravných značení nástrekom farby určenej výrobcom na 
tento účel v predpísanej hrúbke; 

o v prípade zmeny existujúceho vodorovného dopravného značenia, z odstránenia pôvodného 
značenia brúsením alebo zatretím; 

o v prípade nového vodorovného značenia, z rozmerania a predznačenia plochy; 
o súčasťou  ceny  musí  byť  očistenie  plochy, parkoviska a pod. ( v závislosti od znečistenia - 

mechanickým odstránením nečistôt, pozametaním, povysávaním príp. umytím saponátovým 
roztokom) pred  samotným značením farbou (vrátane reflexnej  úpravy), náklady na  dopravu  
materiálov  a pracovníkov; 

o náklady  na  vyznačenie  úsekov   prenosným  dopravným  značením  počas  realizácie VDZ. 
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II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
Verejný obstarávateľ pre členitosť, rôznorodosť a množstvo VDZ odporúča miestnu obhliadku 
realizácie predmetu zákazky, aby si záujemcovia/uchádzači sami overili potrebný rozsah činnosti 
a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 
s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
Obhliadku je možné uskutočniť v dňoch 27.5.-30.05.2016 v čase od 8:00 hod. do 14:00 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 uskutočnenia stavebných prác:  najneskôr do :  15.07.2016 
 

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 
 

 

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 02.06.2016 
Čas :   najneskôr do 13:00 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  Súťaž!  a  heslom „ VDZ – práce“. 
Súčasťou ponuky musí byť ponukový list, výkaz výmer  s uvedením ceny za  zákazku. 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačive, ktorá je  
pripojená 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 31.12.2016 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  12 500,00    
                   

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia :  

Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný 
obstarávateľ overuje priamo na základe zápisu v registroch 
prostredníctvom elektronických verzií na www.orsr.sk;   
www.zrsr.sk  
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IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa 
 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    - Verejný obstarávateľ požaduje platné certifikáty 
požadovaných farieb na vodorovné dopravné 
značenie alebo vyhlásenie o zhode a doplňujúce 
doklady k nim , vydania autorizovanými osobami 
alebo notifikovanými osobami EÚ alebo 
akreditovaným certifikačným orgánom , ktoré majú 
oprávnenie (§11 zákona č. 264/1999 Z. z. ) na 
posudzovanie zhody výrobkov alebo preukazovanie 
zhody;  
- Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa § 34  ods. 
1 písm. j) údajmi o strojovom a technickom 
vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k 
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : - Čestné  vyhlásenie, 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; 
- Prehlásenie    uchádzača ,  že   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.) 
Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným 
prehlásením.                                                                                                                                             

 

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.  Zmluva o dielo – návrh  Zmluvy o dielo predloží úspešný uchádzač 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky bude financovaný  rozpočtu    verejného    obstarávateľa, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo. Splatnosť 
faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu , je 30 dní od jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. 
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VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie : 
VII.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. 

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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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 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

Názov zákazky : Natieračské práce  povrchu vozoviek 
 

Číslo zákazky :  16/2016/Ka 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO : 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 
II. Cenová ponuka 

P. č. Názov m.j. 
Jednot. 
cena v € 
bez DPH 

Jednot. 
cena v € 
 s DPH 

1. Predznačenie    

1.1. čiary 1 bm   

1.2. plochy 1m2   

2. Značenie čiar farbou bielou s reflexnou úpravou    

2.1. Deliaca čiara šírka 0,125 m + parkovacie miesta a iné 1 bm   

2.2. Vodiaca čiara šírka 0,250 m 1 bm   

3. Značenie čiar žltou a inou farbou s reflexnou úpravou    

3.1. Deliaca čiara šírka 0,125 m + zástavka autobusu a iné  1 bm   

4. Značenie plochy s reflexnou úpravou    
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4.1. 
Priechody pre chodcov, šípky, šikmé rovnobežné čiary, 
znaky stop čiara a  pod.  farba biela 

1 m2   

4.2. 
Priechody pre chodcov, šípky, šikmé rovnobežné čiary, 
znaky stop čiara  pod.  farbou červenou, inou farbou 

1 m2   

5. Odstránenie pôvodného VDZ 1m2   

6. 
Značenie plastové z náterových hmôt, dvojzložkový 
materiál  

   

6.1. Plastové VDZ , farba biela m2   

6.2. Plastové VDZ, červená, iná  farba  m2   

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

o Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady 

na dodanie tovaru, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby, dopravu a ostatné 

režijné náklady.  

o Deliaca čiara šírka 0,125 m : biela , farebná 
o pozdĺžna súvislá čiara V 1a, dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara V 1b, pozdĺžna prerušovaná 

čiara V 2a, V 2b, V 2c, V3 parkovacie miesta V 10a - V10 e, zastávka V11a a iné V 11b, V 12a - 
V 12c. 

o Vodiaca čiara šírka 0,250 m V 4 
o Plochy - všetko ostatné značenie 

 
Záručná doba : 

o VDZ klasické striekané farbou, jednozložkový materiál : .......................................................
    

o VDZ štrukturálne - plastové z náterových hmôt, dvojzložkový materiál ............................
  

 

 

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

 

 

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

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

 
 
I. Zoznam miestnych komunikácii okrem prechodov pre chodcov 
 
Obnova vodorovného dopravného značenia  okrem prechodov pre chodcov  
 

1 Ulica Aleja Jána Pavla II plná čiara 3,40 km 

2  prerušovaná čiara    3,40 km 

3  - prechod pri Snahe 1 ks 

4  - križovatka pri Snahe 4 šípky 

5  - križovatka Obchodné centrum 4 šípky 

6  - križovatka na Medzimlynskú 11 šípky 

7  - križovatka ku Šugáru 12 šípky 

8  - križovatka ku ZŠ Zakarpatská 12 ks 

9  - križovatka na Kasárenskú   12 šípky 

10  - križovatka na Gemerskú 12 šípky 

11  - križovatka k SAD 2 šípky 

12 Ulica Jovická plná čiara chodník 0,30 km 

13  - križovatka Páterová Košická 6 šípky 

14  - križovatka Jasná Košická 6 šípky 

15 Páterova Košická, Jasná Košická plná čiara  0,3 km 

16 Ulice Jasná, Špitálska, A. Hronca a J. Kráľa prerušovaná čiara 2,2 km 

17  - križovatka odbočka na námestie 4 šípky 

18  - križovatka pri Bille  6 šípky 

19 Billa - hydinová farma - prerušovaná čiara 2,60 km 

20  odbočka ku Slovnaftu 6 šípky 

21 Ulica Pionierov od pošty - prerušovaná čiara 0,60 km 

22 Ulica Medzimlynská - prerušovaná čiara 0,50 km 

23 Odbočka na námestie - prerušovaná čiara 0,05 km 

24 Námestí Baníkov parkovacie miesta pre osobné autá 48 ks 

25  parkovacie miesto pre autobus 1 ks 

26 sídlisko JUH parkovacie miesta  773 ks 

27 pre ZŤP parkovacie plochy  50 ks 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

8 
Výzva na predkladanie ponúk 

Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky  

 

 

II. Zoznam miestnych komunikácii  - prechody pre chodcov 

 
Obnova vodorovného dopravného značenia  - prechody pre chodcov  
 
 

 
 
 

 Ostatná lokalita Počet priechodov 

1 Križovatka Košická – Šafárikova pri hoteli Empres 1 ks 

2 Šafárikova jednosmerná ulica 2 ks 

3 Kóshu Schoppera pri malom trhovisku 1 ks 

4 J.A. Komenského 1 ks 

5 Križovatka CSS Košická – Zeleného stromu 3 ks 

6 CSS Košická – Zeleného stromu pri  AS 1 ks 

7 Križovatka CSS Košická - Záhradnícka 4 ks 

8 Košická pri BFZ 1 ks 

9 Budovateľská pri Lesnom závode 1 ks 

10 Križovatka Medzimlynská - Pionierov 1 ks 

11 Ernesta Rótha pri materskej škole 1 ks 

12 Ul. pionierov  2 ks 

13 Križovatka Ul. pionierov - Šafárikova 1 ks 

14 Križovatka Ul. Hviezdoslavova - Šafárikova 1 ks 

15 Križovatka Ul. jarná - Štítnická 1 ks 

16 Križovatka J. Kráľa - Štítnická 1 ks 

17 Križovatka J. Kráľa – Kóshu Schoppera 3 ks 

18 Križovatka K. Schoppera – Lipová pri knižnici 1 ks 

19 Ul. záhradnícka 2 ks 

20 Inkubátor oproti byt. domu-  Edelényska č.1 1 ks 

21 Z ulice jasnej ku Tescu 1 ks 

 Celkom                        31 ks 

 

 Lokalita - školy Počet priechodov 

1 Základná škola Ulica  pionierov 4 ks 

2 Základná škola Ulica zlatá 2 ks 

3 Základná škola Ulica Zakarpatská 1 ks 

4 Gymnázium Akademika Hronca 1 ks 

5 Obchodná akadémia Akademika Hronca 2 ks 

6 ZŠ katolícka býv. nemocnica Akademika Hronca 1 ks 

7 SOŠ Obchodu a služieb Rožňava baňa 1 ks 

 Celkom                       12 ks 


