
Mesto Rožňava 

 
 
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov v súlade  § 9 ods.9  na  dodanie  
tovaru 
 
Číslo :10/2015/Ka 
 
Názov zákazky :  Zvislé dopravné značky pre miestne komunikácie 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Kontaktná osoba: Mária Kardošová 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
    Telefón:058/7773 256 
    Vo veciach technických: Alena Šikúrová 
    Telefón: 058/7773 278 
    e-mail: alena.sikurova@roznava.sk  
 
2. Typ zmluvy:  
Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, Rožňava   
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je dodávka zvislých dopravných značiek a príslušenstva 
k dopravným značkám podľa priloženej tabuľky vrátane dopravy na určené miesto 
dodania. Požaduje sa priebežné dodávanie dopravných značiek podľa objednávok v čase 
trvania zmluvy.   
Zvislé dopravné značky žiadame vyrobiť na pozinkovanom podklade (FeZn) po obvode 
lemované s použitím fólie v reflexnej úprave triedy 1, pri dopravnej značke IP6 
umiestnenej na žltozelenom fluorescenčnom podklade s použitím fólie v reflexnej úprave 
triedy 2.  
Dopravné značky musia byť vyrobené v súlade s platnou slovenskou technickou normou.   
 
Slovník spoločného obstarávania: CPV 34992200 – 9 dopravné značky 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

6. Variantné riešenie:  
Nepripúšťa sa. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
7.1 Osobné postavenie: 
    Informácie  a formálne  náležitosti  nevyhnutné  na vyhodnotenie splnenia  podmienok    
    účasti: 
    a)  Uchádzač predloží doklad  o  oprávnení   dodávať   tovar, podľa  opisu predmetu     
         zákazky - výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. 
         Tento   doklad    môže    uchádzač   nahradiť    potvrdením   Úradu   pre    verejné 
         obstarávanie  vydaného  podľa  ust. § 133  zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie    



         o  zapísaní  do  zoznamu  podnikateľov - fotokópie). 
 b)     uchádzač  predloží  Čestné  vyhlásenie,  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. 
     
8. Obsah cenovej ponuky: 

� Identifikačné  údaje  uchádzača kontakt  na  zodpovedného  zástupcu: meno, číslo   
telefónu, číslo faxu,  

� Návrh na plnenie kritéria bod č. 15 (Príloha č. 1) 
� Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7  

 
9. Splnenie podmienok účasti : 
    Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia  požadovaných    
    dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
     Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:  TSM  Rožňava,  Štítnická 21. 
     Realizácia  dodávok  bude priebežné  podľa   vzniknutých   požiadaviek  mestského   
     úradu na  základe   objednávok. 
     Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie  dodávky: od účinnosti zmluvy 2 roky 
 
11. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    
 

12. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
      a) dňa 27.02.2015 do 11.00 hod. 
      b) doručenie    poštou   na    adrese   uvedenej   v   bode 1. tejto  výzvy, v   prípade  
          osobného  doručenia    uchádzači    odovzdajú    ponuku do  podateľne  Mestského    
          úradu  v  Rožňave. V  prípade,  že   uchádzač  predloží   ponuku   prostredníctvom    
          poštovej   zásielky,    rozhodujúci   je    termín    doručenia    ponuky  verejnému   
          obstarávateľovi.  
      c) uchádzač  vloží  ponuku  do  samostatného  obalu,  obal  musí  byť  uzatvorený, 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

� adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
� adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
� označenie – heslo súťaže  „Dopravné značky“. 

        Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
        Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
13. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
 14. Podmienky financovania: 
      Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky bude financovaný   

zfinančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Súčasťou  faktúry  bude 
dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.  

      Predpokladaná hodnota: 16 670,00 Eur bez DPH. 
 
15. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
     Najnižšia  celková  cena  v  EUR  vrátane  DPH  (položkovite uviesť v prílohe č. 1 tejto   
     výzvy  na predkladanie ponúk).   
  
     Cena a spôsob určenia ceny:   Navrhovaná   zmluvná   cena   musí byť stanovená ako    
     pevná jednotková cena v mene  EUR osobitne  pre  každú  položku  podľa  § 3 zákona  
 
      Národnej  rady  Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z.  o  cenách   v  znení  neskorších   



      predpisov, vyhlášky  MFSR  č. 87/1996 Z.z.  ktorou  sa   vykonáva  zákon  o  cenách.   
      Uchádzačom navrhovaná  zmluvná  jednotková  cena je stanovená vrátane  všetkých  
      nákladov    súvisiace  s  dodaním  tovaru a je  to   cena  konečná  a  nemenná  bude 
      vyjadrená v eurách. 
 
16. Náklady na ponuku  
     Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez    
     finančného nároku na úhradu nákladov voči verejnému obstarávateľovi .  
 
17. Lehota viazanosti ponúk: 
     Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 30.04.2015 

18. Ďalšie podmienky: 
     Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 
     ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať    finančným    možnostiam    verejného   
     obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   
     uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       
     môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 
 
 
 
 

 V Rožňave 18.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

Cenová ponuka 

Názov zákazky : Zvislé dopravné značky pre miestne komunikácie  
 

Zvislé dopravné značky 
a príslušenstvo  

Rozmer 
v mm 

množstvo/ks  

Jedn. cena 
EUR bez 

DPH 

Jedn. cena 
EUR s DPH 

A1a-A26, A31-A34   700   
 900   

A27a-A29b 400x1200   
A30a, A30b 700x500   
P1, P4-P7  700   

 900   
P8, P9, P11-P13  500x500   
P14, P15 500x700   
P2 700   
B1-B39, P10  500   

 700   
C1-C18   500   

 700   
C20-C30 1000x1500   
IP1, IP2, IP3b-IP11 500x500   
IP3a 900x200   
IP6 na žltozelenom fluorescenčnom 
podklade 

750x750   

IP12-IP20b 500x700   
IP24a-IP27b, IP29, IP30 
 

750x1000   
1000x1500   

IP28a, IP28b 1000x750   
IS13 750x1000   
IS14 1000x750   
IS17a-IS18b, IS21-IS25  1500x330   

1500x500   
IS26  700x200   
IS36a-IS36d 1000x500   
IS37a,IS37b 700x300   
II1a-II17c 500x500   
E1, E9-E12, E15 500x500   
E2-E8c 500x150   
E13 500x700   
Stĺpik pozinkovaný ø 60 mm bm   
Objímka pozinkovaná ø 60 mm ks   
Krytka plastová ø 60 mm ks   
Cena spolu za dopravné značky a príslušenstvo :   
Doprava na určené miesto dodania:   
CELKOVÁ CENA vrátane dopravy :   
*Platca DPH Áno/Nie 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky 



 
 
Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
IČO : .................................................... 
 
 
Tel. číslo: ............................................... 
 
 
e-mail: ................................................... 
 
 

Dátum : ................................. 

 

                        

 

 

 

        ........................................................................ 

         pečiatka,  meno a podpis uchádzača*/ 

 

 

 

 
*/Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 
 
 
 
 

 

 


