
Informácia o zadaní zákazky 

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 :  47/2017/Ka 

Názov zákazky : Oprava Baníckeho orloja 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Stavebné práce 

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 45310000-3 Elektroinštalačné práce 
45320000-6 Izolačné práce 
45232454-9 stavebné práce na bazénoch 

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

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Tel.: 0902 987 660 
e-mail: tsmrv@mail.t-com.sk    

 
II.  Opis  

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Šafárikova, Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky:  
2.1 Predmetom  zákazky  je  oprava nefunkčného Baníckeho orloja na Šafárikovej ulici v Rožňave. Práce 
budú pozostávať:   

- z opravy povrchu bazénovej časti  
- dodanie a uloženie vodotesnej fólie z PVC o hrúbke 1,5 mm šedej farby 
- upevnenie fólie s lištou s typovým rozmerom 35x25 mm 
-  zaliatie vonkajších kútov s PVC zálievkou 

Dodanie a montáž základných prvkov pre sfunkčnenie  fontány  
- výstrekovej dýzy s napenením Schaumpsprudel  55-10E s výstrekom do výškx 1,5 m 
- výstrekovej dýzy s napenením Schaumpsprudel  35-10E s  výstrekom do výškx 1,5 m 
- čerpadla k dýzam  BADU Prime 20 s výkonom 1 kW 400 V 
- čerpadla na výtok zo žľabov BADU Resort 60 s výkonom 2,6 kW 400V 
- LED osvetľovacích telies Spectravision RGB, 25W/12V s plynulou zmenou farieb 
- transformátora k LED svetlu 60VA 
Na upevnenie svetiel sa použije konštrukcia z PP dosiek 

Dodanie a montáž elektroinštalačných prvkov  
- riadiacej jednotky čerpadiel fontány zo zmenenou s náhodnou výškou výstreku 
Vypracovanie projektu na elektrickú inštaláciu, uskutočnenie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky  
el. zariadení a elektroinštalácie. 

III.3.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez  DPH:   8 100,00               

II.43. Termín dodania  alebo poskytnutia služby  :  najneskôr do: IX/2017 
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