
Mesto Rožňava Podľa § 6 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY
Pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

podľa zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej iba „zákon“)

Číslo zákazky : VII d/2020/MN

Názov zákazky : Interiérové vybavenie odborných učební

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

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 : Miroslav Nálepa Tel.: 058/7773257; mob.: 0907312833

e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk 

II.  Opis
II.1. Miesto dodania predmetu zákazky ZŠ Z.Fábryho, ZŠ Pionierov, ZŠ Zlatá, Rožňava 
II.2. Stručný opis zákazky:  
Predmetom výzvy  je  zistenie  predpokladanej  hodnoty  zákazky  na  vybavenie  2  polytechnických  učební  a  1
jazykovej a biologickej učebne interiérovým vybavením - nábytkom. Špecifikácia predmetu zákazky je v  prílohe
tejto Výzvy.
II.3. Termín dodania tovaru : podľa vyhodnotenia Výzvy a v súlade so zmluvou o NFP

II.4. Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný
program, č. IROP-PO2-SC222-2016-13, a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

III.  Administratívne informácie
III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum :    do 24.02.2020                   Čas :   do 11:00 hod.  -  ponuka môže byť predložená na e-mailovú adresu
verejneobstaravanie@roznava.sk, osobne, príp. listinne v mieste sídla verejného obstarávateľa.
III.2. Spôsob určenia ceny: 
2.1. Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke
2.2.  Cenu  za  predmet  zákazky  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých  nákladov  spojených  s dodaním  tovaru,
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
2.3. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov
a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
III.3.  Obsah cenovej ponuky:
- Cenová ponuka (Príloha č. 1)
- Výkaz-Výmer int.vybavenie (Príloha č.2)

IV. Doplňujúce informácie
IV. 1 Ďalšie informácie :
1.1 Výsledkom verejného obstarávania bude určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude podkladom

pre realizáciu procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa na predmetnú zákazku v  zmysle zákona
o verejnom obstarávaní postupom v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty určenej na základe tejto
výzvy.

1.2 Zároveň  si  Vás  dovoľujem  upozorniť,  že  z predmetného  prieskumu  trhu  nevyplýva  verejnému
obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu. 
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