
Výzva na predkladanie ponúk 
 
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších predpisov podľa  § 9 ods.9  na   poskytnutie  
služby 
 
Číslo :  39/2013/Ne 
 
Názov zákazky :  Vykonanie ohňostroja v rámci podujatia Vítanie Nového roka 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo:   Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
IČO:    00328 758 
Telefón: 058/7773 276 
Fax: 058/7773 201 
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ivan Nemčok  
e-mail: ivan.nemcok@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: 
Námestie baníkov, Rožňava 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Profesionálny pyromuzikálny ohňostroj s výškovými pyrotechnickými efektmi. Dĺžka trvania 
vlastných svetelných efektov je 10 minút na skladbu podľa ľubovoľného výberu. Použité 
môžu byť pyrotechnické výrobky triedy II. alebo III. alebo ich kombinácia. 
 
Súčasťou zákazky je výber, dovoz, inštalácia, zapojenie a finálne odpálenie prvkov použitej 
pyrotechniky zladenej do harmonického celku s postupným nástupom podľa výškového 
dosahu jednotlivých komponentov použitej pyrotechniky. Súčasťou zákazky je tiež 
odstránenie všetkého odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s prevedením zákazky.  
 
Dodávateľ pri vykonávaní ohňostroja je povinný dodržať všetky bezpečnostné predpisy a 
predpisy podľa § 10 Vyhl. č. 536/91 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších 
predpisov.  
 
Slovník spolo čného obstarávania: 
92360000-2 Pyrotechnické služby 
 
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: 

• Uchádzač predloží doklad  o  oprávnení  poskytovať  službu, 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 - fotokópie). 
 

• Uchádzač doloží doklad o oprávnení poskytovať službu podľa zákona  51/1988 Zb. o 
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov. Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený  poskytovať 
požadovanú službu v zmysle zákona. 

 
• Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať 

výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku je potrebné zaslať výlučne na 
e-mailovú adresu ivan.nemcok@roznava.sk. Ponuky zaslané na inú e-mailovú 
adresu nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.  

 
• Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.  

 
8. Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 
Začiatok ohňostroja : 01.01.2014 – 00.00. hod. 
Koniec ohňostroja :    01.01.2014 – 00.10 hod. 
 
9. Úhrada za sú ťažné podklady. Nevyžaduje sa. 
 
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
      do 12. 12. 2013 do 12.00 hod. 
 
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, 30 kalendárnych dní 
odo dňa jej doručenia. 
 
Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 6 000 Eur s DHP.  
 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH . 
 
13. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31. 12. 2013 
 
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  05. 12. 2013  
 
Prílohy: Príloha č.1 

Príloha č. 1 
 



 
Ponuka 
 
Názov zákazky: „Vykonanie oh ňostroja v rámci podujatia Vítanie Nového roka“ 
 
 
 
P. č. Názov služby  Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 
v EUR 

Cena spolu 
s DPH v EUR 

1. Vykonanie oh ňostroja v  rámci 
podujatia Vítanie Nového roka 

   

  
Cena spolu 

   

 
 
 
Platca DPH: ÁNO/NIE 
 
 
Obchodné meno uchádzača: ..................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: .................................................................................................. 
 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať:............................................................................ 
 
         
 
 
 
 
 
 

meno, priezvisko, podpis 
 


