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Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Rožňava

IČO: 00328758

Poštová adresa: Šafárikova 29

PSČ: 04812

Mesto/obec: Rožňava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01
Rožňava

Kontaktná osoba: Mária Kardošová

Mobil: +421 918792949

Telefón: +421 587773256

Fax: +421 587881291

E-mail: maria.kardosova@roznava.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Iný verejný obstarávateľ

samospráva

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

samospráva

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Nábytok a interiérové vybavenie pre materské školy

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 



b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: Materské školy v pôsobnosti Mesta
Rožňava

c) Služby

NUTS kód:

SK042.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je dodanie nábytku, interiérového vybavenia pre
materské školy zriadené Mestom Rožňava, vrátane dopravy tovaru na
jednotlivé miesta, kompletizácie a montovanie nábytku. Presný rozpis
predmetu zákazky (druh rozmer, farba a počet kusov) tvorí prílohu
súťažných podkladov.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39161000-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 19800,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 30

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky
účasti definovanej § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej zákon) predložením dokladu o
oprávnení dodávať obstarávaný tovar resp. spôsobom podľa § 26
ods. 4 alebo 5 zákona. Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov
vedenom ÚVO môže požadovaný doklad nahradiť platným
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, pričom v potvrdení
musí byť zapísané oprávnenie dodávať obstarávaný tovar.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie



Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Neuplatňuje sa.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží: 1) podľa § 28 ods. 1
písm. a) zákona - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. Odôvodnenie podmienok
účasti: Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
vyžaduje verejný obstarávateľ doklady, z ktorých sa dajú zistiť
predchádzajúce skúsenosti a schopnosti uchádzača dodávať tovar
porovnateľného rozsahu ako je predmet zákazky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): K
bodu 1) Uchádzač musí preukázať, že úspešne uskutočnil plnenie
aspoň troch zákaziek, ktorých predmetom bolo dodanie tovaru
rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v hodnote minimálne
20 tis. EUR za každú zákazku.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
44/2012/Ka

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 29. 10. 2012. Čas: 15.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 7. 11. 2012. Čas: 15.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk



Dátum: 7. 11. 2012. Čas: 15.30 h. 

Miesto: Zasadacia miestnosť na II. poschodí v sídle verejného
obstarávateľa.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok
s ponukami sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v
lehote na predkladanie ponúk, jeho štatutárny zástupca alebo osoba
poverená na zastupovanie uchádzača. Uchádzač alebo jeho
štatutárny zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom o
oprávnení konať za uchádzača (napr. výpisom z obchodného alebo
živnostenského registra), osoba poverená na zastupovanie
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením
vystaveným uchádzačom alebo jeho štatutárnym zástupcom podľa
dokladu o oprávnení poskytovať službu.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
/uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne, prednostne e-mailom.
Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu:
maria.kardosova@roznava.sk cez uvedenú adresu môžu
záujemcovia podať žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov; na
základe žiadosti im budú doručené súťažné podklady v elektronickej
forme na e-mailovú adresu z ktorej boli vyžiadané. Cez adresu z
ktorej boli súťažné podklady vyžiadané, bude prebiehať aj ďalšia
komunikácia medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi týkajúca sa tejto súťaže (žiadosti o
vysvetlenie, doplnenie súťažných podkladov, ...), teda všetka
korešpondencia. Verejný obstarávateľ aj záujemca/uchádzač odošle
na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie o doručení každej e-
mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom emailu
o doručení bude považované za preukázanie doručenia. Komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať v
slovenskom jazyku.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
17. 10. 2012


