
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

Pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 

(ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 13/2018/Na
Názov zákazky : Umelý trávnik
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : tovar
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 39293400-6 Umelý trávnik
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:
Bc.Romina Gyureková

Tel.: 058/7773216
e-mail.:  romina.gyurekova@roznava.sk

II.  Opis
II.1. Miesto poskytnuta služby ZŠ Zlatá,  048 01 Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom zákazky je zrealizovať výmenu povrchu na multfukčnom ihrisku ZŠ Zlatá v Rožňave. 
Ihrisko je v nevyhovujúcom stave, trávnik je opotrebovaný. Je potrebné opraviť podklad pod trávnikom, 
odstrániť  nerovnost a  opraviť  drenážny systém.  Cieľom výmeny povrchu je zabezpečenie  a vytvorenie 
bezpečného, hygienicky vyhovujúceho športového priestoru.
Rozmery ihriska v m: 33 x 18 
Technické požiadavky kladené na umelý trávnik:
− typ: tkaná umelá tráva s výplňou,
− materiál vlákna: PE fbrilované priame, monoflamentné,
− typ vlákna: minimálne 8.600/ 1 dTex,
− kvalita vlákna: šetrné k životnému prostrediu, UV stabilita spĺňa DIN 53387,
− farebná stálosť: xenón test − modrá = stupnica > 7, 
− podkladová textlia: 100% PP dvojitá, čierna, UV stabilná, váha 220 g / m2,
− náter: čierny latex s SBR základom, s odvodňovacími dierami, minimálna váha / m2,
− výška vlasu:  40 mm – pre futbal
− minimálna hustota vpichov: pre futbal minimálne 8.600 / m2, zaťaženosť min. pre dorast
− minimálna hmotnosť vlasu: 1.200 g / m2,
− minimálna hmotnosť trávnika: 2.200 g / m2,
− minimálna šírka role: 400 cm,
− minimálna priepustnosť vody: 60 litrov/min/100 cm2,
− doporučená výplň: 14 – 20 kg/ m2, prepraný a sušený kremičitý piesok o veľkost častc  
    0,2 − 1,0 mm, preferovaný je však  gumový granulát.
II.3. Predloženie variantných riešení : Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
II.4.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
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II.5.  Mena : EUR

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 28.02.2018
Čas :       do 10:00 hod.

III.2.  Predloženie ponuky:
2.1  Uchádzač  predloží  ponuku elektronicky na e-mailovú adresu  miroslav.nalepa@roznava.sk uvedenú 
v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.
III.3. Obsah ponuky :
3.1 Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve
III.4.  Maximálne fnančné prostriedky verejného obstarávateľa s DP:: 15 000,00 €                  

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

V.  Vyhodnotenie ponúk 
V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v  
prípade  neplatteľa  DPH  za  celý  predmet  zákazky.  V  prípade  predloženia  jednej  ponuky,  poradie  sa 
nestanovuje.

VI. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie :
VI.1.  Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo neprijať  žiadnu ponuku a zrušiť  tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné.
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. 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 vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).  
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o      doručení  bude  považované  za   
preukázanie doručenia.   
Zároveň  si  Vás  dovoľujeme  upozorniť,  že  z predmetného  prieskumu  trhu  nevyplýva  verejnému 
obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.
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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 : 13/2018/Na
Názov zákazky : Umelý trávnik
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 Cena v € bez 

DPH
DPH v € Cena  v € s DPH

Umelý trávnik – komplet aj s úpravou 
podkladu a drenáže

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

Cena  musí  zahŕňať  všetky  náklady  súvisiace  s  predmetom  zákazky  -  to  znamená  náklady  na tovar,  dopravu, 
montáž, úpravu podkladu a ostatné režijné náklady. 

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

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