
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 v súlade  § 9 ods.9  na  dodanie  
tovaru 
 
Číslo :42/2014/Ka 
 
Názov zákazky : Nákup nábytku do šatne MŠ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Kontaktná osoba:  Mária Kardošová 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Telefón:058/7773 256 
 
2. Typ zmluvy:  
    Na predmet zákazky bude vypísaná objednávka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Materská škola  Vajanského č. 6 v Rožňave.   
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je nákup drevených šatňových skriniek s pevnou lavičkou. Dvere 
skriniek požadujeme v rôznych farebných odtieňoch s frézovanými motívmi zvieratiek. 
Do ceny tovaru sa započítajú všetky náklady spojené s dodaním tovaru (dovoz, 
vyskladnenie na určené miesto a iné náklady).  
Predpokladané množstvo :  
1. Šatňa s pevnou lavičkou pre 4 deti  DxŠxV:  141 x 65 x 135       5 ks 
2. Šatňa s pevnou lavičkou pre 2 deti  DxŠxV:    72 x 65 x 135       1 ks 
                                      

 
    Slovník spoločného obstarávania: 39161000-8  nábytok pre materské školy 
      
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
     Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
     Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
    7.1 Osobné postavenie: 
    Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia  podmienok    
    účasti: 
    a)  Uchádzač  predloží  doklad  o   oprávnení   dodávať   tovar, 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), 
    b)  uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  že  naňho  nebol  vyhlásený  konkurz,  nie  
         je   v   likvidácii,  ani   nebolo   proti   nemu   zastavené   konkurzné   konanie  pre  
         nedostatok  majetku  alebo  zrušený  konkurz  pre  nedostatok  majetku, 
    c)   prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným    

mestským organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení 
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) 
Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným prehlásením.   



          
8. Obsah cenovej ponuky: 

� Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   
telefónu, číslo faxu,  

� Návrh na plnenie kritéria bod č. 15 (Príloha č. 1) 
� Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7  
� Foto, nákres alebo obrázok z katalógu na ponúkaný tovar. 

 
9. Splnenie podmienok účasti : 
    Splnenie podmienok účasti bude posudzované  na základe  predloženia  požadovaných    
    dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
     Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Materská škola Vajanského č. 6, 048   
     01 Rožňava. Realizácia dodávky  bude   na základe objednávky.  
     
11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    
 

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    
      a) dňa 30.09.2014 do 11.00 hod. 
      b) doručenie    poštou   na    adrese   uvedenej   v   bode 1. tejto  výzvy, v   prípade  
          osobného  doručenia    uchádzači    odovzdajú    ponuku do  podateľne  Mestského    
          úradu  v  Rožňave. 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  „Šatňové skrinky“. 

      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
 13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
 14. Podmienky financovania: 
       Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný   

z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Súčasťou  faktúry  bude 
dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.   

      Predpokladaná hodnota: 1 200,00 Eur bez DPH. 
 
15. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - najnižšia cena vrátane DPH                  80 bodov 

     - lehota dodania v kalendárnych dňoch     20 bodov 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
     Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.11.2014 

 

17. Ďalšie podmienky: 
     Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 
     ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať    finančným    možnostiam    verejného   
     obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   
     uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       



     môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. Verejný obstarávateľ       
     požaduje,  aby   záujemca/uchádzač  v  ponuke  doložil  fotku,  náčrt  alebo  katalóg   
     z ponúkaného tovaru. 

 
 
 
 
 

     V Rožňave 22.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 1 

 

 
Cenová ponuka 

 
 
Názov zákazky : Nákup nábytku do šatne MŠ 
 

 

 

*Platca DPH Áno/Nie 

 

 

 

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

  
Názov tovaru 

Množ-
stvo 
v ks 

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Jednotková 
cena 

s DPH 

Cena  
spolu 

 
1. 

 
Šatňa s pevnou lavičkou pre  
4 deti  DxŠxV: 141 x 65 x 135       

 

5 

   

 
2. 

 

Šatňa pevnou lavičkou pre  
2 deti  DxŠxV:   72 x 65 x 135 

 

1 

   

 

Cena za predmet zákazky spolu  s DPH 
 

 

 
3. 
 

 
Lehota dodania tovaru v kalendárnych dňoch 

 
.......dni 



                   Príloha č.2 
Ilustračné foto 
 
 
Šatňa s pevnou lavičkou pre 2 a 4 deti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


