
V Ý Z V A č. 23/2012-Fa 
na predloženie cenovej ponuky 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie prác s názvom: 
 

„Vybudovanie detského ihriska na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov“. 
   
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
    Názov:       Mesto Rožňava 
    Sídlo:         Šafárikova ulica č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:           328 758 
    Kontaktná osoba: 
    Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Ladislav Farkaš 
    Telefón: 058/7773245 
    e-mail ladislav.farkas@roznava.sk 
 
    Vo veciach technických: Ing. Ladislav Farkaš 
     
2.  Typ zmluvy:     
     Zmluva o dielo 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: sídlisko P. J.Šafárika – pri MŠ na Ulici kozmonautov 
     
4.  Požiadavky na vykonanie stavebných prác: 
 - oprávnenie na vykonávanie stavebných prác, (výpis zo živnostenského alebo   
    obchodného registra. Pri predkladaní cenových ponúk stačí fotokópia.) 
  
5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
    Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska ako vhodného a bezpečného priestoru  
    pre rodiny s deťmi.  Ide o revitalizáciu pôvodného priestranstva s bývalým - toho času  
    nefunkčným detským ihriskom. Po odstránení starých prvkov je tu potrebné zriadiť nové  
    ihrisko s názvom „Ostrov pokladov“. Toto ihrisko bude široké 19,95 m a dlhé 21,65 m  
    s plochou 227 m2. Ide o 6 vzájomne prepojených kruhových plôch, zobrazujúcich  
    súostrovie. V plochách v tvare kruhu s priemerom 4, 6, 8 a 10 m budú umiestnené prvky    
    detského mobiliáru. Podklad pre preliezky tvorí triedený riečny štrk frakcie 4/8 mm.   
    V jednom kruhu sa neumiestňuje žiadna preliezka, je tu navrhované pieskovisko s rozlohou  
    26,3 m2. 
    Detské ihrisko bude obsahovať nasledovný detský mobiliár: 
    - šplhacia veža Agneša (zastrešená veža so šmykľavkou a šplhacou stenou) 
    - hojdačka Klasik (dvojmiestna hojdačka) 
    - vláčik s vagónmi 
    - preliezka „Z“ (viacfunkčná preliezka) 
    - hojdací most 
    Súčasťou ihriska bude aj posedenie v podobe 3 ks drevených lavičiek. Ihrisko a samotné  
    kruhové plochy budú olemované kotevnou drevenou guľatinou. V miestach kde sú kruhy  
    prepojené, sa vytvoria drevené doskové paluby, kde sa deti môžu hrať a sedieť. 
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6.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý 

predmet zákazky.           
 
7.  Variantné riešenie: nie 
 
8. Predpokladaná lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
      do 31. 08. 2012 
 
9.   Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 31. 05. 2012 do 15.00 hod. 
b) doručenie poštou na adresu :  

Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,    
          v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského   
          úradu v Rožňave, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. V prípade, že uchádzač predloží  
          ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky  
          verejnému obstarávateľovi.                                                     
    c)   uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. 
    d)   obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 
• adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – „neotvárať“ ! 
• označenie – heslo súťaže: „Detské ihrisko pri MŠ na Ulici kozmonautov“ 

    e)   ponuky sa predkladajú v  slovenskom jazyku a v mene euro. Cenová ponuka    
          neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného    
          uchádzača. 
 
10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Doklad o oprávnení podnikať s predmetom podnikania oprávňujúci uskutočňovať práce 
podľa predmetu obstarávania – výpis z obchodného registra, resp. výpis zo 
živnostenského registra.  Originál alebo úradne osvedčená fotokópia sa bude vyžadovať 
len od úspešného uchádzača. 

 
11. Podmienky financovania: Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. 
      Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote   
      splatnosti faktúr 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. V prípade nedostatku   
      finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.  
 
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH 
 
13. Možnosť vyžiadania podkladov predmetu zákazky: 
      Možnosť vyžiadania podkladov u kontaktnej osoby, ktorou je Ing. Ladislav Farkaš,   
      písomne na adresu: Mestský úrad Rožňava, Ing. Ladislav Farkaš, Šafárikova č. 29, 048 01  
      Rožňava, osobne na Mestskom úrade v Rožňave alebo e-mailom na adresu:  
      ladislav.farkas@roznava.sk do 28. 5. 2012 do  11.30 hod. 
 
14. Možnosť obhliadky na mieste stavby: 
      Obhliadku predmetu zákazky je možné vykonať priamo na mieste stavby. V prípade   
      potreby obhliadky miesta kontaktovať Ing. Ladislava Farkaša, tel. 0918 792 938 do      
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      28. 5. 2012 do 11. 30 hod. 
 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
      Podmienky súťaže: Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade, že   
      navrhovaná cena bude vyššia, ako je stanovený limit pre zákazku s nízkou hodnotou   
      podľa zákona č. 25/25006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
      Dôvody na zrušenie súťaže: 
      Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných   
      dôvodov: 
- ak budú všetky navrhované ceny vyššie ako je finančný limit pre zákazku s nízkou 

        hodnotou,  
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie (napr. 

nedostatok finančných prostriedkov a pod.) 
 
 
 Cenové ponuky žiadame doručiť do 31. 05. 2012 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad  
      Rožňava, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. 
 
 

 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 250 € bez DPH. Forma verejnej súťaže – prieskum trhu. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Farkaš  
                    samostatný odborný referent 
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