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

Číslo zákazky : 37/2019/Na
Názov zákazky : Detské ihrisko Šafárikova
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : tovar
Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 37535200-9 Zariadenie ihrísk

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské
ihriská

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:
Zlata Macková

Tel.: 058/7773260
e-mail.:  zlata.mackova@roznava.sk

II.  Opis

II.1. Miesto dodania tovaru: Šafárikova ulica, parcela  KN C 1943/6,  Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1   Predmetom zákazky je dodanie a montáž herných detských prvkov pre detské ihrisko v Rožňave na
ulici Šafárikovej. Súčasťou zákazky je doprava, montáž a osadenie  jednotlivých prvkov. Herné prvky musia
byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do dopadovej plochy.
Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť, čitateľne a na viditeľnom
mieste.
2.2. Všetky herné prvky detského ihriska musia byť certifikované, vyrobené a osadené v súlade s normami
STN EN 1176 a STN EN 1177. 
Požadované herné prvky s požadovanými rozmermi sú ilustračne uvedené v prílohe č.5 tejto výzvy.
2.3. Použité materiály pri herných prvkoch detských ihrísk: 
Lepené hranoly  trojvrstvové,  12x12 cm, pod tlakom lisované.  Drevo musí  byť   tlakovo impregnované,
ošetrené min. 3 vrstvami ekologicky nezávadného oleja.
Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, žiarovo zinkované.
V  prípade,  že  podľa  normy  STN  EN  1176  si  vyžaduje  herný  prvok  dopadovú  plochu,  požadujeme
certifikovanú dopadovú plochu.
Minimálna záruka na všetky hracie prvky sa vyžaduje 60 mesiacov. 
II.3. Termín dodania  tovaru s montážou  : Do 30.11.2019 
II.4. Zdroj finančných prostriedkov: Vlastné prostriedky verejného obstarávateľa
II.5.  Obhliadka miesta plnenia:  neuplatňuje sa, ale záujemcovia majú právo na obhliadku v termíne po
dohode  s verejným  obstarávateľom.  Termín  si  záujemca  dohodne  s kontaktnou  osobou  verejného
obstarávateľ  uvedenou v časti I. tejto Výzvy.
II.6.  Možnosť rozdelenia zákazky : Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE
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II.7. Predloženie variantných riešení :
Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v
rovnakej alebo vyššej kvalite. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a
musí  mať  kvalitatívne  rovnaké  alebo  lepšie  vlastnosti  a  technické  parametre  ako  je  požadované  pri
pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ
bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať kvalitatívne rovnaké alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.
II.8.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.9.  Mena : EUR
II.10.  Spôsob určenia ceny : 
- Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke. 
-  Cenu  za  predmet  zákazky  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých  nákladov  spojených  s dodaním  tovaru
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
-  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  základe  jemu  vzniknutých
nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

III.  Administratívne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum : do 16.08.2019
Čas :       do 10:00 hod.

III.2.  Predloženie ponuky:
2.1   Uchádzač  predloží  doručiť  e-mailom,  v  uzavretom  obale  osobne  alebo  prostredníctvom  poštovej
zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku.
III.3. Obsah ponuky :
3.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať – vyplnené a podpísané:  
- Prílohu č. 1 – Celková cenová ponuka a identifikačné údaje
- Prílohu č.2  – položkovitý rozpis jednotlivých prvkov cenovej ponuky
- Prílohu č.3  - Čestné vyhlásenie uchádzača
- Prílohu č.4 – Vyhlásenie o bezpečnostných certifikátoch a použitých materiáloch
III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  Do 15.11.2019

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH : 3 897,00

IV.  Podmienky účasti  

IV.1.  Podmienky  účasti  týkajúce  sa
osobného postavenia : 

Oprávnenie  uchádzača  uskutočňovať  predmet  zákazky  si
verejný  obstarávateľ  overuje  priamo na základe  zápisu  v
registroch  prostredníctvom  elektronických  verzií  na
www.orsr.sk;   www.zrsr.sk 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť : neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
4.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák.

2
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

č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa  získali za verejné financie.
4.2  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy  a relevantných
informácii podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
4.3 Uchádzač je oprávnený vykonávať raz ročne hlavnú kontrolu a bude ju vykonávať počas celej záručnej
doby.

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € 
V.2.  Spôsob hodnotenia cenových ponúk : 
2.1 Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade  neplatiteľa  DPH za  celý  predmet  zákazky.  Ponuka  s najnižšou  cenou  bude  vyhodnotená  ako
úspešná.  Ako  platná  ponuka  bude  akceptovaná  iba  ponuka  spĺňajúca  všetky  požadované  náležitosti
uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 
2.2  Ponuky,  ktoré  nebudú  obsahovať  všetky  požadované  náležitosti  alebo  sa  budú  odchyľovať  od
podmienok  stanovených  v tejto  výzve  vrátane  jej  príloh,  nebudú  predmetom  vyhodnocovania.  Ceny
v ponukách uchádzači uvedú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
V.3.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
3.1  Po  vyhodnotení  predložených  cenových  ponúk  na  základe  určeného  kritéria  bude  uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.
3.2 Úspešnému uchádzačovi  bude oznámené,  že jeho cenová ponuka je prijatá,  ostatným uchádzačom
bude oznámené, že neuspeli.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Objednávka
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet  zákazky  bude  financovaný  z prostriedkov  verejného  obstarávateľa,  pričom  preddavky  nebudú
poskytnuté.  Úhrada faktúry  bude realizovaná  bezhotovostným prevodom  v zmysle platných predpisov,
podľa  dohody  s  úspešným  uchádzačom.  Verejný  obstarávateľ  uhradí  faktúru  po  odovzdaní  a prevzatí
celého predmetu zákazky,  vrátane montážnych prác.  Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia
verejnému obstarávateľovi.

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) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
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 záväzkový vzťah s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne záväzkový vzťah uzatvoriť resp. od neho
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
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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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