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

Informácia o zadaní zákazky

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 
Z.z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) na: 

Číslo zákazky : 08/2018/Na
Názov zákazky : Propagačný materiál
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

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.: 0907312833
e-mail.: miroslav.nalepa@roznava.sk 

Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
Ing.Jarmila Jánošíková

Tel.: 058/7773213; 
e-mail.: jarmila.janosikova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Rožňava 
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1.   Predmetom  zákazky  bude  vyhotovenie  a  dodanie  propagačného  materiálu  v  rámci  projektu 
Bezpečný domov v nasledovnom zložení a počte:
1. Letáky: formát A5, počet 400 ks
2. Plagáty: formát A2, počet 8ks
3. Reflexné pásky s potlačou (dlležité telefnnne čísla v prípade núdze): počet 600 ks
Podklady  pre  tlač  letákov,  plagátov  a  pre  potlač  na  reflexné  pásky  bude  upresnená  a  poskytnutá 
úspešnému uchádzačovi po vyhodnotení zákazky.
Predmetná  zákazka  bude  hradená  z  dotácie  štátneho  rozpočtu  na  fnancovanie  projektu  v  oblast 
prevencie kriminality a z rozpočtu mesta Rožňava.
II.3.Termín dodania tovaru: Do 28.2.2018

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : do 12.02.2017
Čas :       do 11:00 hod.
III.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  607,00                    
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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 : 08/2018/Na

Názov zákazky : Propagačný materiál

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 :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 
Popis M.j. Cena v € bez 

DPH/ks
DPH v 

€/ks
Cena spolu 
s DPH/ks

Cena  v € s DPH
Spolu 

1. Plagáty A2 8 ks

2. Letáky A5 cca 400 ks

       3.   Reflexné pásky s 
potlačou

cca 600 ks

    Spolu (1 + 2+3): - - - -

Počet kusov jednotlivých položiek je len orientačný.

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

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

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

                                                                                               štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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