
Informácia k výzve 

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal  zákazku podľa § 117  zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na : 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar  
 

Názov zákazky : Profesionálny vysokotlakový čistič  

Číslo zákazky :  25/2017/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.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : PaedDr. 
Mikuláš  Gregor 

 Tel.: 0902 987 660 
 e-mail: tsmrv@mail.t-com.sk    

 

II.  Opis  

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestský úrad Rožňava  

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1  Predmetom zákazky je dodanie výkonného 3 – fázového profesionálneho vysokotlakového čističa strednej 
triedy s príslušenstvom, 4 – pólovým vodou chladeným motorom,  3 – piestovým axiálnym čerpadlom, 2 
nádržkami na čistiace prostriedky a servisnou elektronikou, 4 pólový polootáčkový motor , mosadzná hlava, 
keramické piesty. Zabudovaným termostatom spalín, ktorý vypína motor, ak je teplota vyššia ako 300 0 C . 
Zaťaženie VT  pištole  pre dlhé časové intervaly nie na prsty ale na dlaň odchýlka termostatu +/-5 %. 
Plošný čistič 500 mm s odolnosťou na 85 0C - s radiálnym závitom.  
Koncept mobility: veľké vodiace koleso s podporným prahom na nadvihnutie stroja pre ľahkú manipuláciu, 
robustné uväzovacie oká  pre bezpečné nakladanie počas prepravy.  
Technické parametre: Príkon: kW 7,8; Tlak bar/MPa 30-200/3-20; Palivová nádrž l 25; Prietok l/h 500-1000; 
Hmotnosť kg 171; Rozmery mm 1330x750x1060. 
Príslušenstvo k vysokotlakovému čističu – viď prílohu č.1 

II.3. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  :   máj  2017 

 
III.  Administratívne informácie 

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum :  do 19.05 .2017 
Čas :        do 10:00 hod.,   
Cenová ponuka (Príloha č. 1)  sa zasiela  na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk  

III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez  DPH:  4 800,00       
                

III.3   Spôsob určenia ceny : 
3.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke.  
3.2 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.  
3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky.  
3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a 
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 
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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 uchádzača 
/návratka/ 

Číslo zákazky :  25/2017/Ka 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 

Názov zákazky : Profesionálny vysokotlakový čistič 

 

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  

 

 

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

štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 
Popis  

počet 
ks; m; 

l 

Jednotková 
 cena v Eur 

 s DPH 

Cena 
 celkom v Eur 

bez DPH 

Cena  
celkom 

v Eur s DPH 

1. Profesionálny vysokotlakový čistič  1 ks    

2. Hadicová spojka TR otočná DN 8 10 m    

3. Rotačná tryska 1 ks    

4. Napeňovacia tryska 1 ks    

5. Nástrčný systém 2 ks    

6. Rýchlospojka 1 ks    

7. RM 806 aktívna pena 20 l    

8. RM 31 odstraňovač oleja a tuku 20 l    

9. Spojka hadíc 2 ks    

Cena spolu   
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