
Informácia k výzve 

Mesto Rožňava, ako verejný obstarávateľ oznamuje, že zadal  zákazku podľa § 117  zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon) na : 

Číslo zákazky :  15/2017/Ka 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar  

Názov zákazky : Ozvučovacia technika 

 

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 : Mária Kardošová Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949 
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických :  
Július Repaszký 

Tel.: 0918 792 953   

 

II.  Opis  

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

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1  Predmetom zákazky je dodanie ozvučovacej techniky - aparatúry  s príslušenstvom na bežné ozvučenie 
produkcií a hovoreného slova aktívnou reprosústavou 2x200W/127dB s nasledovným príslušenstvom: 
aktívne reprobedne QSC K 12 /pár/; aktívne suby QSC K sub /pár/; mixážny pult Soundcraft sygnature 16; stereo 
DI box DBX; napájací kábel Power /XLR 10m /pár/; mikrofóny set Shure. 

II.3. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  :  najneskôr do 28.04.2017 

 
III.  Administratívne informácie 

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum :  do 30.03.2017 
Čas :        do 09:00 hod.   
Cenová ponuka (Príloha č. 1)  sa zasiela  na e-mailovú adresu: verejneobstaravanie@roznava.sk 

III.2.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez  DPH:  5 000,00       

III.3   Spôsob určenia ceny : 
3.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke.  
3.2 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky 
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.  
3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky.  
3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a 
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 
/návratka/ 

Číslo zákazky :  15/2017/Ka 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 

Názov zákazky : Ozvučovacia technika 

 

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  
 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 
  

 

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

 

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

              štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 

 
Popis  

Jednotková cena 
v Eur s DPH 

Cena celkom 
v Eur s DPH 

1. aktívne reprobedne QSC K 12  /pár/   

2. aktívne suby QSC K sub  /pár/   

3. mixážny pult Soundcraft sygnature 16   

4. stereo DI box DBX    

5. napájací kábel Power /XLR 10m  /pár/   

6. mikrofóny set Shure   

Cena spolu :   
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