
Vyhodnotenie  VO  za  mesiace     máj - jún  2013 
 
V mesiaci  máj - jún sa vyhodnotili a pripravili nasledovné  verejné obstarávania: 
 
 
1.  Predaj nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby    /12/ 
 

Uverejnené na web stránke mesta – 11.04.2013 
       Počet oslovených záujemcov :  5  
       Lehota na predkladanie ponúk: 24.04.2013 
       Súťažné podklady doručili : 5 
       Cena za predmet zákazky v EUR : 3 900 nie je platcom DPH   /AUCTION – PRVÁ 
       DRAŽOBNÁ,  Banská Bystrica/ 
 
 
2.  Obstaranie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov    /13/ 
    
     Zaslané na uverejnenie do Vestníka  UVO: 24.04.2013 
     Uverejnené vo Vestníku pod číslom 82/2013 - 26.04.2013 
     Uverejnené na web stránke : 26.04.2013 
      Počet oslovených záujemcov:   6  
      O súťažné podklady požiadali : - 
      Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2013 
      Súťažné podklady doručili : 1 
      Cena za predmet zákazky v EUR : 30 000 nie je platcom  DPH   /Mestské  televízne 
                                                              štúdio,  Rožňava/  
 
 
3.  Vypracovanie PD na rekonštrukciu objektov ZŠ Zlatá Rožňava    /14/ 
     
     Zaslané na uverejnenie do Vestníka  UVO: 02.05.2013 
     Uverejnené vo Vestníku pod číslom 86/2013 – 03.05.2013 
     Uverejnené na web stránke : 09.05.2013 
      Počet oslovených záujemcov:   7  
      O súťažné podklady požiadali : 28 záujemcov 
      Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2013 
      Súťažné podklady doručili : 10 
      Cena za predmet zákazky v EUR : 4 900 bez DPH  /PROCHEM SVIT, Poprad/ 
 
 
4.  Interaktívne tabule    /15/ 

 
Uverejnené na web stránke mesta – 21.05.2013 

       Počet oslovených záujemcov :  5  
       Lehota na predkladanie ponúk: 03.06.2013 
       Súťažné podklady doručili : 1 
       Cena za predmet zákazky v EUR: 5 070  bez DPH / MIVASOFT, Šaľa/ 
 
 
 



 
5. Prenájom kopírovacích zariadení    /16/ 
     
     Zaslané na uverejnenie do Vestníka  UVO: 21.05.2013 
     Uverejnené vo Vestníku pod číslom 98/2013 – 22.05.2013 
     Uverejnené na web stránke : 22.05.2013 
      Počet oslovených záujemcov:   5  
      O súťažné podklady požiadali : 18 záujemcov 
      Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2013 
      Súťažné podklady doručili : 3 
      Cena za predmet zákazky v EUR : neukončené 
 
 
6. Antivírusový program    / 17/ 
     
    Uverejnené na web stránke mesta – 23.05.2013 
    Počet oslovených záujemcov :  5  
    Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2013 
    Súťažné podklady doručili : 2 
    Cena za predmet zákazky v EUR  : 1 496 bez DPH / Servis Basthy a Koreň, Rožňava/ 
 
7. Krycie plachty na pieskoviská   /18/ 
    
    Uverejnené na web stránke mesta – 29.05.2013 
    Počet oslovených záujemcov :  6  
    Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2013 
    Súťažné podklady doručili : 4 
    Cena za predmet zákazky : 1 162 bez DPH / KOSTE, Trenčína/ 
 
 
8. Revitalizácia detského ihriska   /19/ 
    Uverejnené na web stránke mesta – 29.05.2013 
    Počet oslovených záujemcov :  5  
    Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2013 
    Súťažné podklady doručili : 5 
    Cena za predmet zákazky v EUR : 5208,33 bez DPH/ R-3s s.r.o,Rožňava/ 
 
 
9.  Prvky detského dopravného ihriska    /20/ 
    
     Uverejnené na web stránke mesta – 31.05.2013 
     Počet oslovených záujemcov :  5  
     Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2013 
     Súťažné podklady doručili : 1 
     Cena za predmet zákazky v EUR : 2 814 nie je platcom DPH  /ABBASI, Trebišov/ 
 
 
 
 
 



 
10.  Dodanie bubnovej kosačky    /21/ 
      
      Uverejnené na web stránke mesta – 05.06.2013 
      Počet oslovených záujemcov :  5  
      Lehota na predkladanie ponúk: 07.06.2013 
      Súťažné podklady doručili : 1 
      Cena za predmet zákazky v EUR : 2 417 bez DPH  /EURIS, Rožňava / 
 
 
11.  Zabezpečenie obstarávania  územnoplánovacích podkladov a  
       územnoplánovacej dokumentácie k zmien č 04 UP Rožňava     / 22/ 
      
       Uverejnené na web stránke mesta – 05.06.2013 
       Počet oslovených záujemcov :  5  
       Lehota na predkladanie ponúk: 07.06.2013 
       Súťažné podklady doručili : 1 
       Cena za predmet zákazky v EUR : 600  nie je platcom DPH  /Ing. arch. Hoppanová, Košice/ 
 
 
12.  Audítorské  služby   /23/ 
     
      Uverejnené na web stránke mesta – 18.06.2013 
      Počet oslovených záujemcov :  5  
      Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2013 
      Súťažné podklady doručili :  
      Cena za predmet zákazky v EUR :  
 
 
 
 
 

 
V Rožňave dňa 21.06.2013 
 
 
Vypracovala: Kardošová 
 
 
 


