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

Informácia k výzve
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) : Tovar

Názov zákazky : Exteriérové ftness prvky

Číslo zákazky : 37/2018/Na

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 37535200-9 Zariadenie ihrísk
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín

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  : 
Zlata Macková

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

II.  Opis
II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky:
Verejné priestranstvo na ul.S.Czabána Rožňava, parcela 875/279, k.ú. Rožňava 
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1.  Predmetom  zákazky  je  nákup  exteriérových  ftness  prvkov  uvedených  v Prílohe  č.2  tejto  výzvy, 
vrátane dopravy, vyloženia na určené miesto , vybudovania základov pätek pre jednotlivé prvky, montáž 
a osadenie prvkov do pripravených základov.
Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním a osadením 
prvkov predmetu zákazky, až do odovzdania a uvedenia do prevádzky.
Fitness  zóna  bude  realizovaná  na  dvoch  susediacich,  prirodzene  trávnato-štrkových  plochách,  bez 
výraznejšieho prevýšenia. Na ploche o rozlohe 557,6 m2 budú osadené prvky stepper, bradlá a tabuľa na 
prevádzkový  poriadok,  na  ploche  o rozlohe  624  m2  budú  osadené  prvky  kladina,  hrazda  a balančná 
lavička.
Konštrukčné  riešenie  a  povrchová  úprava  zariadení  by  mala  byť  taká,  aby  sa  podriadila  jednoduchej 
údržbe, dlhej životnost s antvandalskou úpravou,  prvky kovové s aplikáciou práškovej farby. Zvary na  
ftness  prvkoch  opracované  a ošetrené  zinkovou  farbou.  Pohyblivé  čast strojov  majú  byť  vybavené  
vymedzovačom pohybu, aby sa predišlo úrazu alebo poškodeniu stroja. Materiál použitý na výrobu ftness 
strojov: žiarovo - zinkovaná oceľ. Rúčky/držadlá: pogumované. Trvalo zabudované exteriérové prvky majú 
mať certfkát TÜV podľa STN EN 16630 s ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
II.3. Termín dodania tovaru:  najneskôr do 31.08.2018

III.  Administratvne informácie
III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 12.07.2018 do 09:00 hod.
III.2.  Predloženie ponuky:
Uchádzač  predloží  ponuku  elektronicky  na  e-mailovú  adresu  verejneobstaravanie@roznava.sk,  poštou 
alebo osobne na adresu uvedenú v bode I.  tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci  je  
termín  doručenia  ponuky  verejnému  obstarávateľovi.  Ponuka  sa  predkladá  formou  vyplnenej  prílohy 
(Príloha č.3 Výzvy). 
III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 3 200,00                     
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

Príloha č.2 

Zoznam požadovaných exteriérových ftness prvkov

1. Dvojitý stepper

2. Bradlá

3. Balančná lávka so stupienkami

4. Oceľová trojhrazda

5. Trojitá kladina

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

Príloha č. 3 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
/návratka/

Číslo zákazky : 37/2018/Na
Názov zákazky : Exteriérové ftness prvky
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 37535200-9 Zariadenie ihrísk

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
Postup verejného obstarávania: Podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno :

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie: IBAN:

IČO : DIČ : IČ DPH:

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. :

E-mail :

II. Cenová ponuka

Cena za predmet obstarávania v € bez DPH

DPH 20 % v €

Cena za predmet obstarávania v € vrátane DPH
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Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorni,
- cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie 

                tovaru, uskutočnenia stavebných prác a poskytnute služby, dopravu a ostatné režijné náklady, 

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

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