
Výzva na predloženie ponuky

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

Číslo zákazky : 22/2018/Ka
Názov zákazky : Betónová parková lavička
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 39113200 - 9 Lavice s operadlom

39113600 - 3 Lavičky
Postup verejného obstarávania : podľa § 117  
Tovary, služby a práce  :  v hodnote do 5 000,00 € bez DPH

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 : Mária Kardošová Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach technických :
Ing. Andrea Blašková

Tel.: 058/77 732 33; mobil : 0917 877 294
e-mail : andrea.blaskova@roznava.sk   

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Technické služby mesta Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1  Predmetom zákazky je dodanie betónových parkových lavičiek s operadlom s hlbokým kotvením do zeme 
neprenosný,  so sedacou a opieracou časťou drevenou (viď ilustračnú snímku). Parková lavička, voľne stojaca, 
betónová konštrukcia odolná voči vandalizmu. Sedacia časť drevená aj s operadlom. Drevené čast lavičky musia 
byť chránené a napustené minimálne jednou vrstvou prípravku prot plesniam a vode.   
2.2 Popis produktu :
Materiál : prefabrikovaný betón
Farba betónu: šedá
Kotvenie: hĺbkovo kotvená
Rozmery : Š150 x V80 x H60 cm 
materiál sedadla a operadla : drevená lata ošetrená náterom
počet latek : 5
Hrúbka latek:  4,6 cm
Farba dreva: palisander
Hmotnosť produktu cca: 250 kg
Záruka : 24 mesiacov
II.3. Termín dodania  alebo poskytnuta služby  : máj 2018

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :  do 27.04.2018
Čas :        do 09:00 hod.,  
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu:  verejneobstaravanie@roznava.sk  v termíne na 
predkladanie ponúk.
III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez  DPH: 5 000,00      
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/návratka/

Číslo zákazky : 22/2018/Ka

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

Názov zákazky : Betónová parková lavička

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 
Merná 

jednotka
Počet Jedn. 

cena bez 
DPH 

Cena 
v Eur bez 

DPH

Cena 
celkom

v Eur s DPH

1. Betónová parková lavička ks 29

2. Doprava úkon 1

Cena spolu :

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.    Platca DPH  áno/nie
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

 

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

............................…………………………...……………     
       štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Ilustračná snímka:
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