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

Číslo zákazky : 07/2018/Na
Názov zákazky : Bezpečnostné retazkk a ich montáž
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 35121000-8 Zabezpečovacie zariadenie

45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia
Postup verejného obstarávania : podľa § 117  

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907 312 833
e-mail.:miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
Ing.Robert Hanuštak

Tel.: 058/7773330
e-mail.:  robert.hanustak@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto poskytnuta služby Mesto Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom zákazkk je dodanie a montáž bezpečnostných retazok na vchodové dvere bktov a domov 
občanov mesta Rožňava.
Jedná sa o cca 200 ks bezpečnostných retazok, ktoré budú dodané a osadené na vchodových dverách 
bktov a domov občanov, vkbraných mestom na základe vopred stanovených kritérií. 
Bezpečnostné retazkk je potrebné odborne osadiť.
Materiál bezpečnostných retazok: kov (oceľ, mosadz, bronz, nikel, chróm)
II.3. Termín dodania  predmetu zákazky:     do 15.03.2018

II.4. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú  sa  –  ak  súčasťou  ponukk  bude  aj 
variantné  riešenie,  nebude  takéto  riešenie 
zaradené do vkhodnotenia ponúk

II.5.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.6.  Mena : EUR
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Mesto Rožňava                                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 12.02.2018
Čas :      

III.2. Predloženie ponuky:
2.1   Uchádzač  predloží  ponuku  elektronickk  na  e-mailovú  adresu  miroslav.nalepa@roznava.sk,  poštou 
alebo osobne na adresu uvedenú v bode I.  tejto výzvk v lehote na predkladanie ponúk,  rozhodujúci  je 
termín doručenia ponukk verejnému obstarávateľovi.
III.3.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 15.03.2018

III.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
-  bezpečnostná retazka
-  montáž

2 000,00 
2 167,00 

IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia: Neuplatňuje sa

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :     Neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky :
4.1 Uchádzač predloží:
- že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetkk údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vkhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhk   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na  

poplatkoch  za  TKO,  na  zaplatení  kúpnej  cenk,  na  nájomnom  za  bkt,  nebktový  priestor  alebo 
nehnuteľnosť a pod.) 

- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazkk,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania.  (Príloha č.2)   

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € vrátane  dane z pridanej hodnotk
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahk bude braná cena s DPH alebo celkom v  
prípade neplatteľa DPH za celý predmet zákazkk. Na skutočnosť,  že nie je platteľom DPH upozorní vo 
svojej ponuke.
Cenu  za  predmet  zákazkk  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých  nákladov  spojených  s  poskktnutm  a 
následným poskktovaním službk, vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevkhnutného 
pre plnenie predmetu zákazkk.
Pri tvorbe cenk musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov 
a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
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Mesto Rožňava                                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazkk  bude  fnancovaný    z dotácie štátneho rozpočtu na fnancovanie projektu v oblast 
prevencie kriminalitk a z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavkk nebudú poskktnuté.  
Úhrada  faktúrk  bude  realizovaná  bezhotovostným  prevodom  v zmksle  platných  predpisov,  podľa 
dohodk s úspešným uchádzačom, upravené v Návrhu zmluvk.  Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za 
riadne zhotovené a odovzdané dielo.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1.  Verejný obstarávateľ  si  vkhradzuje právo neprijať  žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponukk presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné.
Komunikácia    medzi    verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi    bude   zabezpečovaná     písomne 
e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   miroslav.nalepa@roznava.sk 
Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  
uchádzačmi ( oslovenie, žiadost  o vksvetlenie,  informácia  o  vkhodnotení  ponúk  atď. ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrank  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správk). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o      doručení  bude  považované  za   
preukázanie doručenia.   
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Mesto Rožňava                                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 1 k  výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: miroslav.nalepa@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača

/Návratka/

Číslo zákazky : 07/2018/Na
Názov zákazky : Bezpečnostné retazkk a ich montáž
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH :

Štatutárnk zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 
Popis Cena v € bez DPH DPH v € Cena  v € s DPH

1. Bezpečnostné retazkk (200 ks)

2. Montáž, doprava  (200 ks)

       Spolu (1 + 2): 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí zahŕňať všetkk nákladk súvisiace s predmetom zákazkk - to znamená nákladk na bezpečnostné retazkk, 
spotrebný materiál pre montáž retazok, zameranie,  montáž, dopravu a ostatné režijné nákladk. 

V ………………………. dňa .........................      

...........................…………………………...……………     
                                                                                                          štatutárnk zástupca (meno, podpis, pečiatka)

4
Výzva na predkladanie ponúk

mailto:miroslav.nalepa@roznava.sk


Mesto Rožňava                                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vkhlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vkhlasuje, že:

- že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk,
- všetkk údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vkhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii,  ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhk   voči    mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr.  na daniach,  na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej cenk, na nájomnom za bkt, nebktový priestor alebo nehnuteľnosť a  
pod.) 

- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazkk,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania.   

V ………………………. dňa .........................

     

............................…………………………...……………     
                                                                                                          štatutárnk zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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