
                          Výzva na predkladanie ponúk

spracovaná v zmysle § 117  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a
doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo:  30/2019/

Názov zákazky :  Rekonštrukcia prístrešku gátra

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
    Názov:  Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
    Sídlo:  Rožňava – Huta 2243, 048 01 Rožňava
    IČO:                36 173 037
    Telefón:  058/7343211
    
   
    Kontaktná osoba pre technické veci : Ing. Bohuš Hudaček 
    e-mail: mslrv@msl-rv.sk
    tel.: 0905471984
   
2. Typ zmluvy: 
    Zmluva o poskytnutí služby .

    Slovník spoločného obstarávania 
    Kód CPV :  45 00 00 00
 
3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky je :

1.  Mestské lesy Rožňava ,  Rožňava - Huta “

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom  obstarávania  je  realizácia  opravy  prístrešku  gátra  a  to  oprava  krovu  s  výmenou
poškodených drevených hranolov ( cca 1 m 3 ), výmena laťovania (cca 2 m 3 ) , demontáž a likvidácia
starej  krytiny,  montáž  pozinkovanej  plechovej  krytiny  (  min.  0.5  mm)  ,  montáž  žľabov  a
príslušenstva. 

Technická špecifikácia
 Rozmery strechy cca 180 m2.  Budova sa nachádza priblyžne 5 km od mesta Rožňava v areály
spoločnosti. Jedná sa o prízemný prístrešok dreveného charakteru. 

mailto:mslrv@stonline.sk


5. Obhliadka miesta realizácie diela
V  prípade,  že  niektorý  zo  záujemcov  považuje  poskytnuté  informácie  za  nepostačujúce  pre
odborné stanovenia ceny na predloženie ponuky, a považuje obhliadku miesta plnenia zákazky za
potrebnú, môže požiadať o vykonanie obhliadky u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. 

6. Podmienky účasti záujemcov :
Uchádzač predloží: 
- doklad  o   oprávnení   poskytovať službu,   podľa  opisu   predmetu  zákazky – výpis   z  
obchodného registra,  resp. výpisu zo živnostenského registra. 

7. Termín poskytovania služieb:
Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.3.2020 do 31.3.2020

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná  cena musí byť vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač  platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení:

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena s DPH.
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť 

upozorní. 

9. Spôsob určenia ceny:
Uchádzač navrhovanú cenu za celý predmet zákazky  uvedie v prílohe č. 1(sa nachádza na našej
internetovej  stránke),   Víťazná  cena  bude  stanovená  na  základe  vyhodnotenia  obchodnej  –
verejnej súťaže. Neporušené obálky s cenovými ponukami budú v stanovenom termíne otvorené
komisiou menovanou primátorom mesta. Otvárania sa v prípade záujmu môžu zúčastniť aj osoby,
ktoré sa do súťaže prihlásili.

 Cena za predmet zákazky bude stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti
zmluvy a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby. 

10. Maximálna predpokladaná hodnota zákazky :
 Maximálne do výšky : 5000 €  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  21.2.2020 do 14.00 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  „ Rekonštrukcia prístrešku gátra“

 c/  doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy,  v  prípade  osobného  doručenia
       uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariát  Mestských lesov Rožňava, spol. s r.o., Rožňava –



Huta -  2243, 048 01 Rožňava. V prípade,  že uchádzač predloží  ponuku  prostredníctvom  poštovej
       zásielky,  rozhodujúci je  termín  doručenia  ponuky verejnému  obstarávateľovi.

12. Spôsob financovania: 
 12.1  Zákazka  bude  financovaná  z  rozpočtu verejného obstarávateľa. 
 12.2  Zálohy sa nebudú poskytovať. 
 12.3  Financovanie sa bude vykonávať  formou bezhotovostného platobného styku na základe
faktúr    so splatnosťou 14  kalendárnych  dní  odo  dňa ich doručenia  objednávateľovi.
      
13. Kritériá na hodnotenie ponúk
 Najnižšia cena za vyhotovenie diela. 
14. Zmluva
Podľa § 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bude výsledkom
verejného  obstarávania uzatvorenie Zmluva o dielo / (ďalej len „zmluvy“) v zmysle Obchodného
zákonníka. 
15.1 Zmluvné podmienky
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok verejného obstarávateľa obsahuje návrh zmluvy ,
ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (príloha č.2 – na našej internetovej stránke).
Návrh  zmluvy  je  pre  uchádzačov  záväzný.  Uchádzači  nie  sú  oprávnení  ho  dopĺňať,  resp.
akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo spresniť návrh zmluvy s víťazmi súťaže, upresnenie sa
nemôže dotýkať ceny. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác,
prerušiť  alebo zrušiť  práce,  ak to vyžadujú  prevádzkové  podmienky verejného obstarávateľa  a
zmenený Program starostlivosti o lesy.

16. Lehota viazanosti ponúk:
 Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.3.2020

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

podklady  sa  preto  neposkytujú.
18. Ďalšie podmienky:
 Verejný  obstarávateľ   si   vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z  predložených  ponúk, ak
cenová  ponuka  nebude  vyhovovať  finančným  možnostiam  verejného  obstarávateľa.      

Ing. Bohuš Hudaček  
konateľ spoločnosti



Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky  

                   
MESTSKÉ LESY ROŽŇAVA, s.r.o.

IČO: 36 173 037, tel.: 058/7343211; e-mail: mslrv@stonline.sk 
Rožňava-Huta č. 2243, 048 01 Rožňava

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Názov zákazky: Rekonštrukcia  prístrešku gátra
Verejný obstarávateľ: Mestské lesy Rožňava, spol. s r.o., Rožňava-Huta č. 2243, 048 01 Rožňava
Obchodné meno   

uchádzača: ..................................................................................................................

Sídlo alebo miesto 

podnikania: ................................................................................................................

Štatutárny    

zástupca: ...............................................................................................................................

Bankové spojenie: .................................................  

Čísloúčtu: ...............................................................

IČO: ........................................................                  

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

Telefón: .........................................................................    

Fax: ................................................................

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



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

 rekonštrukcia prístrešku gátra

P.č. Názov
Cena v € za
dielo bez

DPH
DPH

Cena v € za
dielo s DPH

1. Výsledná cena za vyhotovenie diela

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby - to znamená náklady na

poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady. 
 Podrobná  kalkulácia  ceny  musí  byť  rozpísaná  podľa  jednotlivých  položiek,  ktoré  sú

potrebné na realizáciu diela.

V ………………………………. dňa ......................... ..………………………………………...…………… 
   štatutárny zástupca 
(meno, podpis, pečiatka)



Návrh zmluvy o dielo č./ 2019

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :
Obchodné meno :   Mestské lesy Rožňava s.r.o.
Sídlo :                        Rožňava – Huta č. 2243
                                   048 01  Rožňava
Zastúpený :              Ing. Bohuš Hudaček
IČO :                          36 173 037
IČ DPH :                    SK 2020036623
Bankové spojenie : SLSP a.s. Rožňava, č.účtu : 0099621893/0900
Zapísaný :                 v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach dňa 01.05.1997
                                   Vložka č. 9303/V – Zbl

Zhotoviteľ  :         
Obchodné meno    :  
Zastúpený :                
Sídlo :                                                            
IČO :                             
IČ  DPH :                      

II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo “ rekonštrukcia prístrešku gátra”  na svoje náklady ,
na  vlastné  nebezpečenstvo  ,  v  čase  dohodnutom  v  zmluve,  v  súlade  s  predmetom  činnosti
určenom  jeho  oprávnení  k  podnikaniu  a  objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  zhotoviteľovi  za
vykonanie diela cenu dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.

 
III.

Cena diela

3.1      Zmluvné  strany  sa  dohodli  ,  že  cena  diela  je  stanovená  na  základe  víťaznej  ponuky
zhotoviteľa  vo  verejnom  obstarávaní   (  €  bez  DPH).  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  takto
stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany.  V tejto cene sú zahrnuté všetky účelne
vynaložené náklady zhotoviteľa.
3.2.     Objednávateľ je povinný za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
cenu. Zhotoviteľ po prevzatí diela, resp. Jeho častí objednávateľom vystaví faktúru so splatnosťou
14 dní odo dňa jej doručenia.

IV.
Čas a miesto plnenia

     
4.1.    Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo v lokalite “ Rožňava - Huta” v lehote
do 30.11.2019.
4.2 .  Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.
4.3.  Vlastníkom diela je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. Vlastníctvo , ako aj
nebezpečenstvo škody k predmetu diela prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
                                                                



                                                            
V.

Osobitné ustanovenia

5.1  Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska zhotoviteľovi. 
 
5.2.   Pri plnení predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci  za svojich zamestnancov  a svojich dodávateľov.

5.3.      Zhotoviteľ  bude pri  realizácii  predmetu tejto  zmluvy postupovať odborne.  Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,  technické  normy a podmienky tejto  zmluvy všeobecne
platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej ochrany, ktorá sa na
predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.

5.4.    Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho ,
aby  zhotoviteľ  odstránil  vzniknuté  chyby.  Objednávateľ  pre  účely  výkonu  kontroly  podľa
predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím  . Počas výkonu
kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.

5.5.      Zhotoviteľ  je  povinný  upozorniť  objednávateľa  bez  zbytočného  odkladu  na  nevhodné
pokyny  mu  zadané  .  Taktiež  je  povinný  upozorniť  objednávateľa  na  zistené  prekážky
znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom a navrhnúť mu zmenu diela.

5.6.     V prípade , že práce , ktoré sú predmetom zmluvy neboli vykonané dohodnutým spôsobom,
kvalitne , dohodnutom množstve  a v stanovenom termíne ,môže si objednávateľ uplatniť výšku
zníženia   10% - 20 %   z vysúťaženej ceny . 

VI.
Doba zmluvy a ukončenie zmluvy

6.1.      Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú

            od : 1.03. 2020            do : 31.03.2020
            …........................        ...........................

6.2.   Zmluvu je možné písomne vypovedať a to aj bez udania dôvodu . Výpovedná doba je 1
mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej strane.



VII.
Záverečné ustanovenia

7.1.     Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných
právnych nástupcov objednávateľa.

7.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia , resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou platia
za  doručené  do  piatich  dní  po  tom,  ako  boli  zaslané  na  poslednú  adresu  objednávateľa,  resp.
zhotoviteľa v tejto zmluve, pokiaľ v čase 14 kalendárnych dní od odoslania písomnosti zmluvná
strana /adresát/ nepreukáže druhej strane /odosielateľovi/   doručenie v iný deň.  

7.3.     Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

7.4.     Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane.

7.5.     Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až
následne cestou príslušného súdu.

7.6.     Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi najmä Občianskeho zákonníka.

7.7.     Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými osobami
oboch zmluvných strán.

7.8.     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom rovnopise.

7.9.     Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných  podmienok.

7.10.    Zmluva bola  nahlas prečítaná , vysvetlená a zmluvné strany sa na znak toho, že tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.
   

       V Rožňave , dňa ….......................... 

      Za  zhotoviteľa :                                                                        Za objednávateľa :

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


