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

Informácia k zákazke
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 : Detské ihrisko

Číslo zákazky : 38/2018/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 Zlatá 13, Rožňava 
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
2.1. Predmetom zákazky je nákup detskej zostavy – dvojhojdačka, škýkalka, preliezka , piknikového stola 
s lavičkami, 3 parkových lavičiek a tabule na prevádzkový poriadok, 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.
Detské ihrisko bude realizované na prirodzene trávnato-štrkovej ploche,  bez výraznejšieho prevýšenia. 
Destká ihrisková zostava bude osadená približne v strede určenej plochy  ako dominantný prvok.
Konštrukčné  riešenie  a  povrchová  úprava  zariadení  by  mala  byť  taká,  aby  sa  podriadila  jednoduchej 
údržbe a dlhej životnost. Všetky prvky detskej ihriskovej zostavy musia byť vyrobené v zmysle noriem pre 
bezpečnosť detských ihrísk STN EN 1176 a STN EN 1177. 
II.3. Termín dodania tovaru:  najneskôr do 24.08.2018

III.  Administratvne informácie
III.1.  Predloženie ponuky:
Verejný obstarávateľ vykoná internetový prieskum predmetu zákazky a na základe jeho výsledkov vystaví 
objednávku(-y) na jednotlivé prvky predmetu zákazky.
III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 2 852,60                     

IV.  Vyhodnotenie ponúk 
IV.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena
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Výzva na predkladanie ponúk
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