
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“)

Číslo zákazky : 07/2022/Na

Názov zákazky : Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

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.: 058/77 732 57; 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  Ján Lázár Tel.: 058/77 732 87; mobil : 0918 792 937
e-mail : jan.lazar@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania tovaru: Mestský úrad v Rožňave, Safárikova 29

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1  Predmetom zákazky „Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky“  sú čistiace, hygienické a dezinfekčné
prostriedky uvedené v Prílohe č.2 tejto Výzvy.
2.2  Dodávateľ musí doviezť tovar včas,  v  deň, na  ktorý  bol  objednaný. Dodávka tovaru najneskôr do 7
pracovných dní od doručenia objednávky. Dodávateľ musí  byť  schopný  operatívne  reagovať na aktuálne
požiadavky   (napr.  malé  množstvá    tovaru).   Plnenie   dodávky    tovaru    bude priebežné,    na  základe
čiastkových  objednávok,  ktoré  sa nahlasujú  telefonicky  alebo  e-mailom. Odhadovaná frekvencia týchto
objednávok bude cca 1 x za 2 mesiace.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  Neuplatňuje sa

II.4. Termín dodania tovaru: 
  Termín dodania je do 31.12.2022 na základe čiastkových objednávok

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

II.9.  Spôsob určenia ceny :
9.1   Cena za  predmet  zákazky  bude stanovená v eurách podľa  zákona Národnej  rady Slovenskej  republiky
č.18/1996  Z.  z.  o cenách  v znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky
č.87/1996 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
9.2  Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke.
9.3  Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby  
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
9.4  Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na 

1
Výzva na predkladanie ponúk



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

základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

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:  
Dátum : do 02.02.2022
Čas :   najneskôr do 10:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu:  verejneobstaravanie@roznava.sk alebo osobne
do podateľne na Mestský úrad v Rožňave  v uzavretom obale alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
uvedenú  v bode  I.  tejto  výzvy  v lehote  na  predkladanie  ponúk,  rozhodujúci  je  termín  doručenia  ponuky
verejnému obstarávateľovi.  Obálka musí byť zreteľne označené menom a       adresou verejného obstarávateľa,  
menom  a      adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Čistiace a     hygienické prostriedky  “.
Verejný  obstarávateľ  požaduje  od  uchádzačov,  aby  svoje  cenové  ponuky  predkladali  na  tlačivách,  ktoré  sú
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku  
III.4. Obsah cenovej ponuky:
-  Cenová ponuka (Príloha č. 1)
-               Ocenený položkovitý rozpis tovaru (Príloha č.2)
-  Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 3)
III.5.   Minimálna  lehota,  počas  ktorej  sú  ponuky  uchádzača
viazané:  

do 31.12.2022

III.6.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  5 000,00
 
III.7  Otváranie ponúk: 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk vykoná verejný obstarávateľ dňa 02.02.2022 po  10:00 hod. v kancelárii č. 209
II. poschodie MsÚ

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky účasti 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 :                                                                Neuplatňujú sa

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ  zostaví  poradie platných ponúk,  do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.
Ak  sa  do  vyhodnocovania  dostane  iba  jedna  ponuka,  poradie  sa  nestanovuje.  Ako  platná  ponuka  bude
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa
uskutoční na základe doručených ponúk.
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VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva
1.1  Po  vyhodnotení  predložených  ponúk  na  základe  kritéria  vyhodnotenia  bude  uchádzačom  odoslané
oznámenie  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk.  Výsledkom  verejného  obstarávania  bude  uzavretie  zmluvy s
úspešným uchádzačom. 
1.2  Zmluva  musí  byť  uzatvorená  v súlade  s podmienkami  uvedenými  v tejto  výzve  a s  ponukou  úspešného
uchádzača. 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Financovanie predmetu zákazky bude  zabezpečené z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. Úspešný uchádzač bude oprávnený  vystaviť  
faktúru za dodaný tovar v súlade s touto výzvou a v zmysle preberacieho protokolu, podpísaného oprávnenými 
zástupcami, ktorý bude prílohou faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
VI.3. Ostatné požiadavky :
3.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :
VII.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená žiadna ponuka, 
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj podľa § 57 ods.2 ZVO 
VII.2.  Proti  rozhodnutiu  verejného  obstarávateľa  o  určení  úspešného  uchádzača  pri  uplatnenom  postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v  zmysle § 170 odsek (7),  písm.  b)  zákona č.  343/2015 o
verejnom obstarávaní.
VII.3.   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  uzatvoriť  zmluvu  s  uchádzačom umiestneným v  poradí  za
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
VII.4.  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    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. ).  

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