
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 : 52/2015/Ka 
 
Názov zákazky :  Spomaľovacie prahy pre miestne komunikácie  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:                00328 758 
    Telefón:   058/7773 256 
    Fax:                 058/7773 201 
    Kontaktná osoba:   Mária Kardošová 
    e-mail:    verejneobstaravanie@roznava.sk  
 
2. Typ zmluvy: 
Kúpna zmluva 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava. 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je dodanie certifikovaných spomaľovacích prahov z recyklovaného plastu 
s prejazdnou rýchlosťou 20 km/h vrátane upevňovacieho materiálu (kotvenie). Spomaľovacie prahy 
musia byť vyrobené v súlade s platnou slovenskou technickou normou. 
 
Požiadavka na spomaľovací prah / šírka cesty / 7 m obsahuje : 

 7 ks – čierny priebežný diel   500x430x50 mm 

 6 ks – žltý priebežný diel       500x430x50 mm 

 2 ks – žltý koncový diel         215x430x50 mm  

 Kotvenie /kotviaci materiál/ 
Požadovaný počet : 4 ks 
 
Požiadavka na spomaľovací prah / šírka cesty / 8 m obsahuje : 

 8 ks – čierny priebežný diel   500x430x50 mm 

 7 ks – žltý priebežný diel       500x430x50 mm 

 2 ks – žltý koncový diel         215x430x50 mm  

 Kotvenie /kotviaci materiál/ 
Požadovaný počet : 1 ks 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
6. Variantné riešenie: 
Nepripúšťa sa. 
 
7. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania  
oprávňujúci dodávať    tovar podľa   predmetu   obstarávania  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)  
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 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať výhradne 
prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku je potrebné zaslať výlučne na e-mailovú 
adresu verejneobstaravanie@roznava.sk do 18.11.2015 do 11.00 hod.. Ponuky zaslané 
po uvedenom termíne a na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú 
vyhodnocované.  

 

 Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 1  tejto výzvy.  

 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 30 dní od uzatvorenia zmluvy 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku /nevzťahuje sa na český jazyk/. 
 
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro. 
 
9. Podmienky financovania: 
Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
bezhotovostným platobným stykom v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
verejnému obstarávateľovi .  
Predpokladaná  hodnota zákazky je 2 400,00  €  bez DHP  
 

10. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH  
 
 
11. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady 
sa preto neposkytujú. 
 
12. Ďalšie podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuka nebude 
vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
V Rožňave dňa 11.11.201 
 
Prílohy:  
Príloha č.1,  
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MESTO ROŽŇAVA 
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 
Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky:  Spomaľovacie prahy pre miestne komunikácie  

Verejný obstarávateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Obchodné meno uchádzača: ................................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................ 

Štatutárny zástupca uchádzača: .............................................................................................................. 

Zástupca uchádzača pre rokovanie veciach technických: ........................................................................ 

Bankové spojenie: ................................................  Číslo účtu: ............................................................... 

IČO: ......................................................                    IČ DPH: ..................................................................  

DIČ: ........................................................ 

Kontaktná osoba uchádzača: ................................................................................................................... 

Telefón: ........................................................................    Fax: ................................................................ 

E-mail: ........................................................................... 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

„Spomaľovacie prahy pre miestne komunikácie“ 

P.č. Názov 
Počet 
v ks 

Cena v 
€  bez 
DPH 

DPH 
Cena v 

€  
 s DPH 

1.  Spomaľovací prah na šírku cesty 7 m 4    

2. Spomaľovací prah na šírku cesty 8 m 1    

Cena celkom     

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

 Cena musí zahŕňať  náklady na  dopravu a ostatné režijné náklady.  

 

 

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

   štatutárny zástupca  
(meno, podpis, pečiatka) 
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