
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06/2012 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov) na 
dodanie tovaru s názvom  
 „ Zelenina ovocie a zemiaky “    

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
  Názov:  Mesto Rožňava 
 Sídlo:    Šafárikova ul. č.29,  048 01 Rožňava 
 IČO:      00328758 
 Telefón: 058/7773256 
 Fax: 058/7773201 
 Stránkové hodiny: 8.00 – 14.00 
 Kontaktná osoba:  Mária Kardošová 
 e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 

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

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  Školské jedálne pri materských školách v Rožňave 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov (ďalej 
len tovar) do školských jedálni pri materských školách. Tovar bude dodávaný čerstvý  podľa požiadaviek 
riaditeliek školských jedálni. Predávajúci zabezpečuje dopravu dodávok tovarov vlastnými vozidlami. 
Dovezený tovar musí  vyhovovať  požiadavkám vyplývajúce  z platných štátnych noriem, zdravotných, 
hygienických a iných všeobecne záväzných právnych predpisov  pre materské školy. Množstvo a druh 
tovaru sa bude upresňovať smerom nahor alebo nadol podľa skutočnej potreby jednotlivých školských 
jedálni.  

5. Slovník spoločného obstarávania: 03220000-9;03212100-1; 

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 

7. Variantné riešenie: nie 

8. Lehota na dodanie tovaru: do 28.II. 2013 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 
  Osobné postavenie: Doklad  o   oprávnení   dodávať   tovar,   podľa  opisu   predmetu  zákazky - výpis 
 z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento  doklad   môže   uchádzač   
 nahradiť   potvrdením   Úradu  pre  verejné  obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 
 25/2006 Z.z. (potvrdenie  o zapísaní do zoznamu podnikateľov.)    
 Neplatí to pre uchádzačov, ktorí pre mesto Rožňava už dodávali podobný druh tovaru za posledné dva 
 roky (2010-2011). 

 
10.  Použije sa elektronická aukcia: 
        áno 

 
11. Poskytovanie súťažných podkladov: 
 Súťažné podklady si záujemca  môže vyžiadať elektronicky na adrese http:/ /elauk.proe.biz  alebo na 
 Mestskom úrade v Rožňave u kontaktnej osoby (058/7773256),  po vopred telefonicky dohodnutom 
 termíne ,netýka sa uchádzačov, ktorým boli súťažné podklady zaslané elektronicky) v pracovných dňoch 
 od  16.01. 2012 do 23.01. 2012 

 
12. Prihlásenie sa do e-aukcie a registrácia: 

Základným krokom pre registráciu subjektov v aukčnom systéme mesta Rožňava je správne vyplnenie 
všetkých hrubo vyznačených polí vo formulári na stránkach / http:/ /elauk.proe.biz  /  
Po vyplnení a odoslaní formuláru ste zaregistrovaný ako čakateľ na schválenie do systému. 

 
 



13. Ďalšie podmienky: 
 Výberové konanie na predmet zákazky sa bude robiť elektronickou aukciou podľa pokynov Proe biz. 

 

 

 

V Rožňave 16.01.2012 

 

 

Mária Kardošová   
samostatný odborný referent       
 

 
 
 


