
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   poskytnutie  služby 
 
Číslo :  58/2014/Ka 
 
Predmet  zákazky :  Realizácia ohňostrojných prác a pyrotechnických efektov pri  príležitosti osláv             
                                 Nového roka 2015 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
Názov: Mesto Rožňava 
Sídlo:   Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
IČO:    00328 758 
Kontaktná osoba pre VO: Mária Kardošová 
maria.kardosova@roznava.sk  
Telefón: 058/7773 256; 0918792949 
 
2. Typ zmluvy: 

Objednávka 
 
3. Miesto plnenia: 

Námestie baníkov, Rožňava 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky: 
Profesionálny pyromuzikálny ohňostroj s výškovými pyrotechnickými efektmi. Príprava, dodávka 
a vykonanie odpálenia novoročného ohňostroja, s odbornou starostlivosťou za dodržanie všetkých 
podmienok bezpečnosti, na vysokej úrovni, a pri použití produktov s nízkou dymivosťou. Úspešný 
uchádzač bude povinný najmä zabezpečiť prípravu miesta z ktorého bude ohňostroj odpálený, 
zabezpečenie bezpečnostných, požiarnych, a zdravotných zložiek, ako aj zabezpečenie všetkých 
relevantných povolení a stanovísk dotknutých subjektov. Súčasťou zákazky je tiež odstránenie 
všetkého odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s prevedením zákazky.  
Dodávateľ pri vykonávaní ohňostroja je povinný dodržať všetky bezpečnostné predpisy a predpisy 
podľa § 10 Vyhl. č. 536/91 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení neskorších predpisov.  
   

Slovník spoločného obstarávania CPV: 92360000-2 Pyrotechnické služby 
 
5. Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 

začiatok ohňostroja : 01.01.2015 –  00.00. hod. 
koniec ohňostroja :    01.01.2015 – 00.10 hod. 

 
6. Trvanie oh ňostroja: 

10 minút 
 
7. Technická špecifikácia : 

zábavná pyrotechnika II. a III. triedy 
 
 Pomer počtu rán : 

 zábavná pyrotechnika II. triedy  38 až 43 % 
 zábavná pyrotechnika III. triedy 62 až 57 % 
 

8. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
 1 700,00 Eur bez DPH 
 
 
 



 
 
9. Ponuka musí obsahova ť: 

• doklad  o  oprávnení  poskytovať  službu, 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), 

• uvedenie osoby zodpovednej za realizáciu ohňostroja a predloženie všetkých dokladov 
preukazujúcich jej oprávnenie na takú činnosť, najmä preukazu odpaľovača ohňostrojov  
podľa  §  4  vyhlášky  Ministerstva   hospodárstva   Slovenskej  republiky 
 č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov, 
alebo dokumentu rovnakej relevancie, 

• tabuľku, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy, kde sa uvedie konečná cena za  ohňostroj,  
• položkovitý rozpočet, kde je potrebné uviesť najmä označenie pyrotechnických výrobkov, 

ich počet, a počet produkovaných rán, ako aj všetky ostatné nákladové položky.  
 

10.  Forma predkladania ponúk :  
• komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude prebiehať  

prostredníctvom elektronickej pošty. Ponuku je potrebné zaslať  na e-mailovú adresu 
maria.kardosova@roznava.sk .  Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú brané do 
úvahy a nebudú vyhodnocované.  
Ak uchádzač  svoju  ponuku nemôže doručiť elektronicky, môže ju doručiť  aj  osobne 
alebo poštou na adresu: Mestský  úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava . Obálku 
označte : „Oh ňostroj“-   Neotvárať! 

 
11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
      do 17. 12. 2014 do 11.00 hod. 
 
12. Podmienky financovania: 
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. 
 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena vrátane DPH . 
 
14. Lehota viazanosti ponúk: 
Ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31. 12. 2014 
 
15. Ďalšie podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuka 
nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
 
 
 
V Rožňave dňa  10. 12. 2014  
 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 

 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 

 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 

Cenová ponuka 
 

Názov zákazky:   Realizácia ohňostrojných prác a pyrotechnických efektov pri 
príležitosti osláv Nového roka 2015 

 
 
 
P. č. Názov služby  Cena bez 

DPH v EUR 
DPH 
v EUR 

Cena spolu 
s DPH v EUR 

1. Realizácia ohňostrojných prác 
a pyrotechnických efektov 

   

  
Cena spolu za zákazku 

   

 
Platca DPH: ÁNO/NIE 
 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača: ..................................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: .................................................................................................. 
 
 
IČO: ..................................................................... 
 
 
Číslo tel./ mob. : ................................................... 
 
 
e-mail: .................................................................. 
 
 
 
 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať:............................................................................ 
                                                                                   meno, priezvisko, podpis 
 


