
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 č. 343/2015 Z. z. o  verejnom 

obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na:
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba

Názov zákazky : Vypracovanie žiadost o NFP pre projekt s názvom 
„Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, 
Rožňava“

Číslo zákazky : 28/2018/Na

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 79420000-4 Služby súvisiace s riadením

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.: 0907312833

e-mail.: miroslav.nalepa@roznava.sk 
Kontaktná  osoba  vo  veciach   technických  : 
Bc.Romina Gyuréková

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

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1.  Verejný obstarávateľ má záujem o poskytnute služby na dodanie diela – Vypracovanie žiadost o NFP pre 
projekt s názvom: „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, Rožňava“, a poskytnute odborných 
a poradenských služieb smerujúcich k získaniu nenávratného fnančného príspevku pre verejného obstarávateľa 
v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 
Rozsah predmetu zákazky: 

a) Vypracovanie 
- žiadost o NFP s názvom „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využite a likvidácia, Rožňava“
- podpornej dokumentácie k oprávneným výdavkom

b) Skompletzovanie projektu a jeho odovzdanie na riadiaci orgán
c) Komunikácia s riadiacim orgánom
d) Zabezpečenie dožiadania k projektu

Dodanie  žiadost o  NFP  v tlačenej  a zviazanej  (hrebeňová  väzba)  verzii  v počte  1  ks  originál  a 3  ks  kópie 
a v elektronickej verzii (CD alebo USB nosič) v počte 2 ks.
Projekt bude predložený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (kód výzvy OPKZP-PO2-
SC211-2018-40)

II.3. Termín dodania alebo poskytnuta služby:  Do 20.07.2018

III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: do 2 500,00                     
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Výzva na predkladanie ponúk
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