
 
 
 

Výzva na predloženie ponuky č. 39/2012/Ga 
 

Výzva na predloženie 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 služieb  s názvom 

 
„Ozvučenie a osvetlenie podujatia Rožňavský jarmok 2012“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo: Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
IČO: 00328 758 
Telefón: 058/7773 281 
Fax: 058/7773 201 
Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Peter Gallo  
e-mail: peter.gallo@roznava.sk 
Kontaktná osoba pre VO: Mária Kardošová 
maria.kardosova@roznava.sk 
Telefón: 058/7773 256 
 
2. Typ zmluvy: 
Objednávka 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Sídlisko Juh - Alej Jána Pavla II., Rožňava 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Ozvučenie a osvetlenie kapiel Gracefull, Renaissense, AC/DC Revival, HUFU, All 
Devils, folklórneho súboru a dychového orchestra podľa rideru, ktorý bude víťaznému 
uchádzačovi dodaný najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia, ozvučenie 
a osvetlenie Vyhlasovania najlepších športovcov roku 2011 ( hovorené slovo 
a playback) v rozsahu: 13. 9. 2012 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a 14. 9. 2012 od 
10.00 hod. do 24.00 hod.  
 
Slovník spolo čného obstarávania: 
CPV: 92370000-5 Služby zvukového technika 
 
5. Možnos ť rozdelenia cenovej ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
6. Variantné riešenie: 
Nepripúšťa sa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. Podmienky ú časti uchádza čov: 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať 
výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku je potrebné zaslať výlučne na 
e-mailovú adresu peter.gallo@roznava.sk. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu 
nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  
 
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto poskytnutia služby. 
Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 1 670 Eur bez DHP.  
 
Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.  
 
8. Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 
Počas trvania Rožňavského jarmoku 2012 od 13. 9. 2012 do 14. 9. 2012 
 
9. Úhrada za sú ťažné podklady. Nevyžaduje sa. 
 
10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 
a) dňa 31. 08. 2012 do 10.00 h. 
b)  Ponuku je potrebné zaslať výlučne na e-mailovú peter.gallo@roznava.sk. Ponuky 
zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  
 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
11. Podmienky financovania: 
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 
formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 90 kalendárnych dní odo dňa 
jej doručenia. 
 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH . 
 
13. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 14. 09. 2012. 
 
14. Ďalšie podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuka 
nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
 
 
V Rožňave dňa 27. 08. 2012 
 
Prílohy: Príloha č.1 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
 
 

Ponuka 
 
Názov zákazky: „Ozvu čenie a osvetlenie podujatia Rož ňavský jarmok 2012“ 
 
 
 
P. č. Názov služby Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 

v EUR 
Cena spolu 

s DPH v EUR 
1. Ozvučenie a osvetlenie 

podujatia Rožňavský jarmok 
2012 

   

 Cena spolu    
 
 
 
Platca DPH: ÁNO/NIE 
 
Obchodné meno uchádzača: .................................................................................................................... 
Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................. 
 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať: ........................................................................................... 
        meno, priezvisko, podpis 


