
Výzva na predkladanie ponúk  
 
Zákazka  s  nízkou  hodnotou  -  prieskum  trhu  podľa  §  102  zákona  č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  
predpisov   
 
Číslo : 21/2013/Ka 
 
Názov zákazky : Dodanie bubnovej kosa čky  
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:               00328 758 
    Telefón:   058/7773 256 
    Fax:    058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Mária Kardošová 
    e-mail:    maria.kardosova@roznava.sk 
 
2. Typ zmluvy: 
Kúpna zmluva 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestský úrad Rožňava 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru podrobne uvedeného v prílohe č.2 tejto výzvy, 
vrátane dopravy,  vyloženia a zaškolenia.  

 
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: 

• Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom 
podnikania  oprávňujúci dodávať    tovar podľa   predmetu   obstarávania  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)  
 

• Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať 
výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku je potrebné zasla ť výlu čne 
na e-mailovú adresu maria.kardosova@roznava.sk  do 07.06.2013 do 10.00 hod..  
Ponuky zaslané po uvedenom termíne a na inú e-mailovú adresu nebudú brané do 
úvahy a nebudú vyhodnocované.  

 
• Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1  tejto 

výzvy.  
 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: jún 2013 



Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku /nevzťahuje sa na český jazyk/. 
 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
10. Podmienky financovania: 
Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia verejnému obstarávateľovi formou splátok podľa dohody s úspešným 
uchádzačom.  
Predpokladaná  hodnota zákazky je 2 500  €  bez DHP  
 
11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH /max. 50 bodov/ 
- lehota dodania tovaru /max.30 bodov/ 
- vzdialenosť autorizovaného servisu a asistenčných služieb od sídla verejného   
  obstarávateľa  v km /max.10 bodov/ 
- rýchlosť servisného zásahu v prípade porúch v hod. /max.10 bodov/ 
   
12. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné 
podklady sa preto neposkytujú. 
 
13. Ďalšie podmienky: 
Uchádzač k ponuke doloží aj opis, fotografie, parametre ponúkaného tovaru.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave dňa 05.06.2013 
 
Prílohy:  
Príloha č.1, č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 
 

Návrh cenovej ponuky 
 
 
Názov zákazky: „Dodanie bubnovej kosačky“ 
 
 
 
 
 
P. č. Názov tovaru Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 
v EUR 

Cena spolu 
s DPH v EUR 

1. Bubnová kosa čka /žací stroj/ 
 
 

   

 Cena spolu    
 
Platca DPH: ÁNO/NIE 
 
 
Lehota dodania tovaru v dňoch              

Vzdialenosť autorizovaného servisu a asistenčných služieb 
od sídla verejného obstarávateľa v km  

 

Rýchlosť servisného zásahu v prípade porúch do ........ 
v hodinách 

 

Záručná doba v mesiacoch 
 

 

 
 
Obchodné meno uchádzača: ................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:................................................................................................ 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
E-mail : ................................................. 
 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať: ........................................................................ 
        meno, priezvisko, podpis 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 2 
 
 
 
Opis predmetu zákazky 
 

Verejný obstarávateľ má záujem  o dodanie bubnovej kosačky s priemyselným 
konštrukčným riešením, ktorá zaisťuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť 
i v najnáročnejších terénnych podmienkach, nadľahčené , dobré kopírovanie malých 
terénnych nerovností... 

Kosačka voľnobežnou spojkou, zabraňujúca nadmerné preťaženie 
prevodového mechanizmu, pri zmene otáčok a pri vypnutí stroja. 

Rám stroja, hlavný nosník z tuhej overenej konštrukcie  vystužený hlavne 
v oblasti zavesenia mechanizmu, kde pri prevádzke dochádza k najväčšiemu  
namáhaniu. Kosačka vybavená zo štandardnou výbavou kardanový hriadeľ, sadou 
náhradných nožov, ochranná plachta, trojbodový záves. 

 
Technické parametre: 
 

� pracovný záber   cm 163 
� ťažný prostriedok min.  kW/k 40/53 
� počet bubnov   ks 2 
� nože na bubne   ks 3 
� otáčky vývodového hriadeľa ot/min.540 
� záves /kategórie/   I.-II. 
� výkonnosť    ha/h 2,1 
� dĺžka stroja    mm 1442 
� šírka stroja    mm 3140 
� výška stroja    mm 1150 
� odľahčenie pružinami 
� nárazová poistka      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


