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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 :  64/2017/Na 

Názov zákazky : Kancelársky kontajner 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : tovar 

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 44211200-4  obytné bunky 

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 : 
PaedDr.Mikuláš Gregor, MPH 

Tel.: 0905 933 949 
e-mail.:  tsmrv@mail.t-com.sk 

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania tovaru Technické služby Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1   Predmetom zákazky je dodanie 2 ks kancelárskych kontajnerov. 
    Špecifikácia kontajnera: rozmery (d x š x v) 6000 x 3000 x 2850 mm 

- Nosná konštrukcia: zváraný oceľový rám z uzavretého profilu (120 x 60 x 2mm a 60 x 60 x 2 mm), 
odolný voči skrúteniu 

- Bočné steny, strecha a podlaha: vystužené ohýbaným U-profilom, hrúbka 2 a 3 mm 
- Opláštenie kontajnera: pozinkovaný trapézový plech,  0,6 mm 
- Kompletná tepelná izolácia: minerálna vlna hrúbky 100 mm a 120 mm 
- Parozábrana: paropriepustná fólia 
- Strecha: pozinkovaný rovný plech so spádom, hrúbka 0,6 mm 
- Podlaha: OSB doska, 18 mm 
- Vnútorný obklad na steny a strop: DTD doska, biela, 12 mm 
- Podlahová krytina: PVC krytina, dekor drevo 
- Základný náter: polyuretánová dvojzložková farba 
- Vrchný náter: polyuretánová dvojzložková farba podľa požadovanej RAL 
- Vchodové dvere: 875 x 2000 mm, oplechovaná drevotrieska 
- Okná: ISO okno, 945 x 1200 mm, otváravo-sklopné, počet: 2 ks 
- Elektroinštalácia:  2 x svetlo, 2 x dvojzásuvka, ističe, rozvody 
- Kúrenie: priamo vyhrievací panel s reguláciou,  2 kW 
Súčasťou zákazky je aj doprava kontajnerov na miesto dodania a ich uloženie na určené miesto. 

2.2. Dodané kontajnery musia byť vyrobené z materiálov, ktoré majú vyhlásenia zhody (certifikáciu) na 
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základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej 
skladbe v zmysle platnej legislatívy. Verejný obstarávateľ môže od úspešného uchádzača žiadať 
predloženie týchto dokladov.  
K elektroinštalácii je nutná revízna správa. 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  
3.1.   Nie je potrebná. Z hľadiska dopravy kontajnerov sa však doporučuje obhliadnuť si miesto zloženia 
kontajnerov. Obhliadku je možné uskutočniť po telefonickom dohovore s kontaktnými osobami 
uvedenými v bode I. tejto výzvy. 
Upozornenie: Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácii 
predmetu zákazky nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať.  

II.4. Termín dodania  predmetu 
zákazky  

Do 31.12.2017 
 

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky :  Iba na celý 
predmet 
zákazky 

ÁNO/ NIE 

Na 
ktorúkoľvek 
časť 
zákazky 

ÁNO/NIE 

II.6. Predloženie variantných 
riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

II.8.  Mena : EUR 

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : do 17.10.2017 
Čas :       do 10:00 hod. 

III.3.  Predloženie ponuky: 
3.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: miroslav.nalepa@roznava.sk v 
termíne na predkladanie ponúk. 

III.4. Obsah ponuky : 
4.1 Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a v Prílohe 
č. 1 
4.2 Doklady podľa bodu IV. Podmienky účasti tejto výzvy (kópiu dokladu oprávňujúceho na podnikanie 
v predmete zákazky, Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú 
pripojené k Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť len 
tie, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté. 
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.5.  Práce bežne dostupné na trhu : nie 

III.6.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 31.12.2017 

III.7.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  10 000,00                   
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IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia :  
Podľa § 32 ods. 1, písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu . Tento doklad je možné predložiť ako kópiu. Tiež je možné predložiť kópiu Výpisu zo zoznamu 
hospodárskych subjektov vedených ÚVO, resp. v ponuke uviesť registračné číslo .  

 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :      Neuplatňuje sa 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
4.1 Uchádzač predloží: 

- že súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve, 
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť a pod.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania.    

 

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena v € vrátane  dane z pridanej hodnoty 

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v 
prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. V prípade predloženia jednej ponuky, poradie sa 
nestanovuje. 

 

 

VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva o dielo 

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky  bude  financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa,  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom upravené v Návrhu zmluvy o dielo. Verejný 
obstarávateľ uhradí faktúru za riadne zhotovené a odovzdané dielo. 

 

 

VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie : 
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VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný 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, žiadosti  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   
Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  
preukázanie doručenia.    
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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 :  64/2017/Na 

Názov zákazky : Kancelársky kontajner 

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 Počet 
kusov 

Cena v € 
bez DPH/ ks 

DPH v € Cena  v € 
s DPH/ks 

Cena v € s DPH 
spolu za 2 ks 

Kancelársky kontajner 2     

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

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie tovaru, 

uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

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

...........................…………………………...……………      

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia 

 

 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

 

 

 

 

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) ......................................................................................................... 

vyhlasuje, že: 

 

- že súhlasí s podmienkam určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk, 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku, 

- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským organizáciám  (napr. na daniach, na 

poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a 

pod.)  

- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania.    

 

 

 

 

 

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

 

      

 

............................…………………………...……………      

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 


