
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 : 02/2018/Ka

Názov zákazky : PVC fólia na altánok

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar, práce

Spoločný slovník  obstarávania ( CPV ) : 39522100-8 nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty 
454212140-9 rekreačné zariadenia

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.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

II.  Opis

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky:
Lúč Patak – rekreačná zóna ,   k.ú. Rožňava     
II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                     
Jedná  sa  o ochranu altánku,  použitm  špeciálnej  priehľadnej  fólie  z PVC  materiálu  s min.  hrúbkou  500 
mikrónov  (0,5mm),  ktorá  je  odolná  voči  poveternostným  vplyvom  a slnečnému  žiareniu  a  tým  umožňuje 
využitie  altánku  za každého počasia počas celého roka. 

Cena by mala zahŕňať – zameranie, výrobu, montáž a ostatný materiál (komponenty). 

Technická špecifkácia 
Rolovanie plachty smerom nahor  zabezpečené/ovládané  valcovým systémom vytáčania pomocou prevodovky 
a kľuky.  Na  spodku  plachty  bude  umiestnená  pozinkovaná  trubka  schovaná  v  tuneli.  Uchytenie  bokov 
zabezpečené turniketovým systémom (otočné kovanie) nabitými okami,  ktoré by zabezpečovali pripnutie na 
turniket umiestnený na konštrukcii cca každých 40 cm. Vchod do fólie by bol zabezpečený zipsom. Lemovanie  
priehľadnej fólie v hnedej farbe. Podrobný rozpis komponentov a prác je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.

Stavebno-technické požiadavky na predmet zákazky :
Predmet  zákazky  musí  byť  vyhotovený  na  vysokej  kvalitatvnej  úrovni  pri  dodržaní  platných  STN, 
technologických  postupov,  všeobecne  záväzných  technických  požiadaviek  na  stavebné  práce,  právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certiikované, resp. musia byť v  
súlade  so  zákonom  o  certiikácii  a  preukázaní  zhody  výrobkov  v  súlade  so  zákonom  č.  264/1999  Z.  z.  o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov.

II.3. Termín dodania alebo poskytnuta služby: do III/2018
II.4.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 3 350,00   
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