
V ý z v a  16/2011 
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na predmet zákazky 

„Nákup osobných motorových vozidiel “. 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo: Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
Štatutárny zástupca: MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta 
IČO: 00328758  
Telefón: 058/7773256 
Fax: 058/7773201 
Kontaktná osoba na VO: Mária Kardošová 
e‐mail: maria.kardosova@roznava.sk 

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Slovník spoločného obstarávania: 
34110000-1  – Osobné automobily 
 
3. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je kúpa vozidiel pre potreby MsÚ a Mestskej polície. 
Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
 

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
 
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Do konca roka 2011, resp. podľa požiadaviek ver. obstarávateľa (schválenie 
procesu verejného obstarávania nadriadeným orgánom). 
 
7. Podmienky získania súťažných podkladov: 
Lehota: od uverejnenia vo Vestníku  do 07.11.2011 do 14.00 h na adrese ako 
v bode 1. po telefonickom dohovore a v pracovnom čase od 8.00 do 14.00 h. 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 14.11.2011 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej 
istej adrese, 
c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR, 
d) cenová ponuka musí obsahovať návrh kúpnej zmluvy a e‐mailovú adresu 
uchádzača. 
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 
14. novembra 2011 o 15.30 hod. v zasadačke MsÚ v Rožňave. 
Na konečné vyhodnotenie sa použije elektronická aukcia podľa § 43 zákona 
č.25/2006 Z.z., preto sa nepoužije § 41 zákona. Otváranie ponúk bude bez 
prítomnosti uchádzačov. 
 
10. Podmienky financovania: 



Predmet zákazky bude financovať formou lízingu  s 30  - 40 % zálohovou platbou 
s lehotou lízingu 36 mesiacov. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby financovanie na predmet zákazky zabezpečil 
uchádzač. Verejný obstarávateľ bude predmet zákazky splácať uchádzačovi 
v rovnomerných mesačných splátkach po dobu 3 rokov z finančných prostriedkov 
rozpočtu mesta Rožňava. 
Predpokladaná maximálna hodnota zákazky bez DPH : 22 500 € 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: 
doklad o oprávnení dodávať tovar súvisiaci s predmetom zákazky – overená 
fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo 
živnostenského registra. 
Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné 
obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. č. 25/2006 Z. z. 
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH a dopravy na miesto určenia. 
 
13. Uplynutie lehoty viazanosti: 31.12. 2011. 
 
14. Ďalšie informácie: 
14.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného 
obstarávateľa. 
14.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk a zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, že sa zmenia 
okolnosti za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 
 
 
V Rožňave dňa 27.10.2011 
 
 
 
MUDr. Vladislav Laciak  
primátor mesta 
 
 
 
 
 


