
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)

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba

Názov zákazky : Realizácia silvestrovského ohňostroja  2019

Číslo zákazky : 78/2018/Na

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.: 058/77 732 57; mobil : 0907 312 833
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
PaedDr. Janka Mičudová

Tel.: 058/77 732 58;  0918 792 942
e-mail : janka.micudova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Námestie baníkov v Rožňave 

II.2. Stručný opis zákazky: 
1. Predmetom  zákazky je  realizácia ohňostrojových prác a pyrotechnických efektov pri príležitost osláv  
Nového roka 2019. 
Pyrotechnické služby – silvestrovský  ohňostroj -  v trvaní cca 7 až 10 min. 
Príprava,  dodávka  a  vykonanie  odpálenia  novoročného  ohňostroja,  s  odbornou  starostlivosťou  za 
dodržania všetkých podmienok bezpečnost, na vysokej úrovni a pri použit certtkovaných produktov .
Cena zahŕňa – Kompletnú prípravu a realizáciou ohňostroja, kontrolu priestoru odpaliska ohňostroja v 
spolupráci  s mestskou políciou,  likvidáciu  prípadných zlyhaviek pyrotechnických výrobkov po ukončení 
ohňostroja a odstránenie vystrelených kompaktov z miesta odpaliska. 
Technická špecifkácia:
- pyrotechnické výrobky – kompakty kat.  F2 a F3 v počte 18 ks odpalných hniezd 
/ 3x75 rán vejár,  5x144 rán,  4x114 rán,  2x128 rán,  2x96 rán;  2x192 rán /.
Pyrotechnické výrobky pestrofarebné rôznych priestorových usporiadaní vo výškovom rozpät 40 až 50  
metrov, v priemere 20 až 40 metrov.
II.3. Termín dodania alebo poskytnuta služby  : 31. 12.2018 o 24:00 hod.

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  do 27.12.2018
Čas :        do 10:00 hod.,     
III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  s  DPH: do 3 000,00      

               
III.3   Spôsob určenia ceny :
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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. 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.
Úhrada  plnenia bude uskutočnená po dodaní predmetu zákazky na základe doručenej faktúry.
III.4.  Predloženie ponuky:
4.1  Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk

III.5. Obsah ponuky :
5.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
-  Vyplnenú Prílohu č. 1 – Celková cenová ponuka a identtkačné údaje
-  Doklad  o  získaní  odbornej  spôsobilost odpaľovačov  ohňostrojov  a  pyrotechnikov,  alebo  dokument  
rovnakej relevancie v súlade so zákonom č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba „zákon“/.

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 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : Doklad o získaní odbornej spôsobilost odpaľovačov 
ohňostrojov a pyrotechnikov, alebo dokument rovnakej 
relevancie v súlade so zákonom č. 58/2014 Z.z. o 
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba „zákon“/.

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.  Objednávka
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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/

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba
Názov zákazky : Realizácia silvestrovského ohňostroja  2019

Číslo zákazky : 78/2018/Na

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 

Názov ks Cena celkom v  Eur 
bez DPH

Cena celkom
v  Eur s DPH

Realizácia ohňostroja 1

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie tovaru, 
a poskytnute služby, dopravu a ostatné režijné náklady. 

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

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

mailto:verejneobstaravanie@roznava.sk

