
Mesto Rožňava               Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
                                                                                          a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

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 : 67/2018/Na
Názov zákazky : Detské ihrisko Radosť na ul.Pionerov v Rožňave
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : tovar
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 37535200-9 Zariadenie ihrísk

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské 
ihriská

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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach technických:
Bc.Romina Gyüréková

Tel.: 058/7773216
e-mail.:  romina.gyurekova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto poskytnuta služby Ulica Pionierov,   048 01 Rožňava, č.parcely 1751/1
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom zákazky je dodanie a montáž herných detských prvkov pre projekt Detské ihrisko Radosť 
na ulici Pionierov v Rožňave vrátane tabule Prevádzkového poriadku detského ihriska. Súčasťou zákazky sú 
aj zemné práce, t.j. odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu ihriska, 
úprava pláne a zatrávnenie. Vyťažená zemina bude odvezená na skládku do 20 km.
Jednotlivé  herné prvky musia byť osadené tak,  aby základové konštrukcie  nezasahovali  do dopadovej 
plochy  – horná hrana betónového základu sa musí  nachádzať  pod úrovňou spodnej  hrany dopadovej 
plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej plochy.
Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť, čitateľne a na viditeľnom 
mieste, pevne uchytenou informačnou tabuľkou.
2.2. Všetky herné prvky detského ihriska musia byť certikované, vyrobené a osadené v súlade s normami 
STN EN 1176 a STN EN 1177. 
Navrhované herné prvky:
- dvojvežová zostava , s dvoma šmýkačkami, tunelom, výlezovým mostkom, lezeckou a lanovou stenou
- detský kolotoč
- prevažovacia hojdačka
- visiaca dvojhojdačka
- pružinová hojdačka koník
- informačná tabuľa
2.3. Použité materiály pri herných prvkoch 
 -  Lepené hranoly  (3 vrstvové),  pod tlakom lisované  o  rozmeroch  minimálne 10x10  cm (nosné stojky 
zostáv, hojdačky – preklápacie a visiace...).  
- Drevo musí byť  tlakovo impregnované od 4 do 15 mm v závislost od tvrdost dreva, ktorá zabraňuje  
hnilobe. 
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-   Hranol má byť ošetrený 3-5 vrstvami ekologicky nezávadného oleja
-   Šmýkačky - viacvrstvový sklolaminát
V  prípade,  že  podľa  normy  STN  EN  1176  si  vyžaduje  herný  prvok  dopadovú  plochu,  požadujeme 
Certikovanú dopadovú plochu z gumy.
 2.3. V prílohe tejto výzvy je technická správa a špeciikácia jednotlivých herných prvkov (Príloha č.3)
II.3. Termín dodania  alebo poskytnuta služby  : Do 31.12.2018 
II.4. Zdroj inančných prostriedkov: Dotácia ÚV SR
II.5.  Obhliadka miesta plnenia:  neuplatňuje sa.
II.6.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
II.7. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10.  Spôsob určenia ceny : 
- 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  tovaru 
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
- 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.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 05.10.2018
Čas :       do 10:00 hod.

III.2.  Predloženie ponuky:
2.1  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 „Detské ihrisko“.
III.3. Obsah ponuky :
3.1 Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve (Príloha č. 
1 – Cenová ponuka, Príloha č.2  - Čestné vyhlásenie)

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  Do 31.03.2019
III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH : 10 787,00
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IV.  Podmienky účast  
IV.1.  Podmienky  účast 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 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :                           neuplatňuje sa
IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač vyhlasuje, že:
- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve ,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné   
    konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nebol naňho uložený  zákaz  uchádzať  sa  o  verejné zákazky, a že  neporušil zákaz nelegálneho 
    zamestnávania.     /Príloha č. 2/ 

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví  poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v 
prípade  neplatteľa  DPH  za  celý  predmet  zákazky.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa 
nestanovuje.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 
VI.1.  Zmluva  
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude inancovaný z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté.  Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, 
podľa  dohody  s  úspešným  uchádzačom.  Verejný  obstarávateľ  uhradí  faktúry  za  riadne  vykonané 
a odovzdané  služby  v zmysle  Zmluvy.  Splatnosť  faktúry  bude  30  dní  odo  dňa  doručenia  verejnému 
obstarávateľovi.

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 inančný 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  uchádzačmi ( oslovenie, žiadost  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení 
ponúk  atď. ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  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.: 058/7773257; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/Návratka/

Číslo zákazky : 67/2018/Na

Názov zákazky : Detské ihrisko Radosť na ul. Pionerov v Rožňave

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača
Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 
P.č. Popis Cena v € 

bez DPH
DPH v € Cena  v € 

s DPH
1. Dvojvežová zostava s 2 šmýkačkami, tunelom, výlezným 

mostkom, lezeckou a lanovou stenou
2. Pružinová hojdačka Koník

3. Prevažovacia hojdačka
4. Detský kolotoč

5. Visiaca dvojhojdačka – sedák klasik a Baby, gumenná 
dopad.plocha, výška pádu 1,6 m

6. Informačná tabuľa + prevádzkový poriadok

7. Stavebné a búracie práce, vrátane montáže a osadenia herných 
prvkov

8. Dopravné náklady

Cena spolu:

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

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na herné zostavy, dopravu, zemné 
práce, montáž jednotlivých herných prvkov a ostatné režijné náklady. 

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

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

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:

- súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- nebol naňho  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  konanie  

pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nebol naňho uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania. 

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

     

 ..........................................……....……………………...……………     
                                                                                                  Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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