
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Výzva na predkladanie ponúk

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých
zákonov (ďalej iba „zákon)

Mesto Rožňava v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
 niektorých  zákonov  v   znení   neskorších  predpisov,  týmto  vyzýva  na  predloženie cenovej ponuky na
zákazku  verejného obstarávania.

I.    Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Mesto Rožňava

Sídlo : Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

IČO : 00 328 758

Zastúpenie : Michal Domik, primátor mesta

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mária Kardošová ; tel.: +42158/7773256
email.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: Jozef Kováč; Tel.: +42158/7773232 
mobil: +421918792935
e-mail.: jozef.kovac@roznava.sk

Číslo zákazky : 35/2021/Ka

Názov zákazky : Nákup počítačov a tlačiarní

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar, služba

Postup verejného obstarávania : podľa § 117  

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 30213000-5 osobné počítače; 30231300-0 - Zobrazovacie jednotky
(obrazovky);  30237200-1  -Príslušenstvo  počítačov;  30237410-6  -
Počítačová myš; 30231310-3 - Ploché displeje; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

II.  Opis zákazky

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad  Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1. Predmetom zákazky je nákup PC zostavy (osobný počítač, monitor, klávesnica, optická myš, software) a
tlačiarní  v špecifikácii  a záručných  podmienkach  uvedených  v prílohe  č.  1   tejto  výzvy,  vrátane  dovozu
a vyloženia na určené miesto dodania, s osobným prevzatím zodpovednými osobami verejného obstarávateľa.
2.2. Do ceny tovaru sa započítajú všetky náklady spojené s dodaním tovaru (dovoz, vyskladnenie na určené 
miesto a iné náklady). 

Predmetná zákazka sa delí na tri samostatné časti:

Časť A/  -   Osobné počítače   -   v počte 11 ks 
Časť B/  -   Tlačiareň ČB           -   v počte   5 ks
Časť C/  -   Tlačiareň color       -  v počte    1 ks                                    
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Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve  alebo  na všetky tri časti zákazky. Uchádzač môže uspieť v 
jednej časti, v dvoch alebo aj vo všetkých častiach zákazky.

Kritérium na hodnotenie ponúk v časti A , B, C :  najnižšia cena s DPH za každú časť zákazky, zaokrúhlenú na dve 
desatinné miesta 

2.3. Podrobný popis predmetu zákazky je  v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia: Nie je potrebná.

II.4. Termín dodania  : 10 dní od podpísania zmluvy

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.

II.7.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena : EUR

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje  sa,  všetky  potrebné
informácie sú uvedené v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
2.1 Dátum :  do 22.10.2021
2.2 Čas :      do  09:00 hod.

III.3.  Miesto a spôsob predloženia ponúk:
3.1. Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a v Prílohe č.
1 . 
3.2. Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk  v termíne na
predkladanie ponúk.

3.3 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť len tie,
ktoré sú uvedené vo Výzve , iné nebudú prijaté.

3.4 Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené!!

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 30.11.2021

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: PC   - 7 200,00  
Tlačiarne   -  1 000,00               

Predpokladaná  hodnota  zákazky  je  maximálnou  hodnotou  pre  dodanie  tovaru  a  poskytnutia  služby,
vyjadrená sumou bez  DPH.  Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 zákona č.  343/2015 Z.  z.  o verejnom
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov,  na  základe
prieskumu  z predchádzajúcich  VO  porovnaní  s obchodnými  a   katalógovými  cenami  za  jednotlivé
komodity.

IV.  Podmienky účasti  uchádzačov

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia : 
Oprávnenie uchádzača uskutočňovať práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ
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overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO.
V prípade pochybností je  uchádzač  povinný  v  lehote  určenej  verejným  obstarávateľom preukázať  splnenie
podmienok  dokladom  podľa  §  32  ods.  1  písm.  e)  zákona  o  verejnom  obstarávaní.  Uchádzač  musí  byť
registrovaný v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z..

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa.

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :            Neuplatňuje sa.

IV.4.  Obsah ponuky uchádzača :
4.1 Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (Cenovú ponuku)  /Príloha č. 2/
4.2 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača / Príloha č. 3/

V.  Vyhodnotenie cenových ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Rozhodné kritérium na vyhodnotenie ponúk 
V prípade rovnosti ponukových cien (časť A, B a C) viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú 
vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili 
smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou
po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
2.1  Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných obchodných
názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
2.2  Verejný  obstarávateľ  zostaví  poradie  platných  ponúk,  do  úvahy  bude braná  cena  s  DPH alebo  celkom
v prípade  neplatiteľa  DPH  za  celý  predmet  zákazky.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa
nestanovuje. 
2.3  Ako platná ponuka bude akceptovaná  iba ponuka spĺňajúca všetky  požadované náležitosti  uvedené vo
výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.
2.4  Verejný  obstarávateľ  prijme  cenovú  ponuku  s najnižšou  navrhovanou  zmluvnou   cenou  vrátane  DPH.
Ponuky,  ktoré  nebudú  obsahovať  všetky  požadované  náležitosti  alebo  sa  budú  odchyľovať  od  podmienok
stanovených v tejto výzve vrátane jej  príloh,  nebudú predmetom vyhodnocovania.  Na skutočnosť,  že nie je
platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke.  
2.5 V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
2.6  Všetkým  uchádzačom,  ktorí  predložili  ponuku  v lehote  predkladania  ponúk,   bude  zaslané  oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
2.7 Ceny v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Typ zmluvy: Kúpna zmluva /objednávka,  ktorá bude uzatvorená s  úspešným uchádzačom resp.
úspešnými uchádzačmi 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
2.1 Predmet zákazky  bude  financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky nebudú
poskytnuté.
2.2 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody
s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy. 
2.3 Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne dodané, zhotovené a odovzdané dielo.
2.4 Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 30 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.
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VII. Doplňujúce informácie

VII.1. Ďalšie informácie :
1.1  Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená verejným
obstarávateľom
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo
presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

1.2  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk
Cez   uvedenú   adresu   bude   prebiehať   všetka   korešpondencia   medzi   verejným   obstarávateľom   a  
uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  

1.3   Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-  
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení  bude  považované  za  
preukázanie doručenia.   
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