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VYZV A 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(PRIESKUM TRHU) 
na poskytnutie služby 

podl'a § 102 zák. č . 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov 

Identifikačné údaje v~rejného obstarávatel'a 

Uradný názov: IC O: 

Obec Vojany 00332127 

Poštová adresa: 

Vojany č . 72 

Mesto/obec: PSC: 

Vojany 076 72 

Kontaktné miesto: Tel: 056/639 5329 

Obecný úrad Vojany č.72, 076 72 Vojany 

Kontaktná osoba: E -mail: 

Stefan CZINKE, starosta obce Vojany ouv@centrum.sk; 

Internetová adresa verejného obstarávatel'a (URL): www.vojany:.sk; 

Druh verejného podl'a § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
obstarávateľa: 

Hlavný predmet činnosti : Samospráva 

rPredmet z~l:<_azky : 

Predmet zákazky je dodanie tovaru - vykonanie verejného obstarávania podl'a zák. č. 

25/2006 Z z. v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky s názvom : 



Názov predmetu zákazky- druh záka-=z'---k'-y _ ___ _ 

Zakúpenie 1 ks zváracieho zdroja pre Obecný úrad vo Vojanoch 

Možnosť variantného riešenia a rozdelenia dodania predmetu zákazky 

nie je možné predložiť variantné riešenie 
nie je možné predmet zákazky rozdel iť 

Termín a miesto dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania predmetu zákazky je: sídlo verejného obsJarávatel'a - Obecný úrad Vojany, 
076 72 Vojany 
Termín dodania: 7 dní od doručenie objednávky 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 

Cena uvedená v ponuke bude uvedená v Eurách a nesmie byť viazané na mu menu. 
Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov zo strany uchádzača súvisiacich so 
splnením predmetu zákazky a jeho dodaním na miesto plnenia vrátane dane z pridanej 
hodnoty (ďal ej len "DPH" v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) . 

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako cenu s DPH. Na 
skutočnosť , že nie je platcom DPH upozorní. 

Podmi_enky financovania: 
1. Platobné podmienky: Faktúra bude vystavená po dodaní tovaru objednávatel'ovi. 

Vystavenú faktúru doručiť objednávatel'ovi najneskôr do 12~ 10.2013. 

Spôsol);·predkladania ponúk · 

Doručovanie ponúk: 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu verejného 
obstarávate ra: 
Obec Vojany, Obecný úrad 72, 076 72 Vojany. 

Obálku je potrebné označiť: Dodávka zváracieho zdroja pre Obec Vojany" NEOTVÁRAŤ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Požiadavky na dodanie tovaru- tec hnická špecifikácia 
Predložená ponuka na dodanie tovaru- 1 ks zváracieho zdroja- zdroj zváracieho prúdu 
PIC0162 pre ručné zváranie obalenou elektródou 



( 

Technické údaje : 

Zvárací zd roj 
Sieťové napätie 

Rozsa h nastavenia zvá racieho prúdu 
Doba zapnutia (DZ) pri teplot e oko lia 

PICO 162 
230 v 

Ručné zváranie 
10A-150A 

20C 40C 

TIG 

10A-160A 
20C 40C 

30% DZ 150A 
40% DZ 
45% DZ 160A -
50% DZ 
60% DZ 
100% DZ 

150A -
120A 

120A 100A 
130A 

120A 100A 
Napätia na prázdno 
Sieťové napätie (tolerancia) 

Sieťová frekvencia 
Sieťová poistka ( pomalá t avná poistka ) 
M aximálny pripojený výkon 
Výkon generát ora 
Rozmery D x š x V (mm) 
Hmotnosť cca. 

Príslušenstvo : 
Zváracie káble 5+4m komplet 
Zváracia maska samostmievacia 
Zváracia maska obyčajná 
Zváračské rukavice 

Zváracie elektródy EB1 21 2,5 mm 194/ks balenie 
Zváracie elektródy EB1 21 3,2 mm 162/ks balenie 
Pred lžovačka 1Om 2,5mm x3 k zvá rač ke 

Predložená ponuka musí obsahovať min. : 

105 v 
1x230 (~40% -+15%) 
1x240 ( -40%-+ 10% ) 

S0/60Hz 
1x 16A 
6kVA 

8,1kVA 
365 x 116 x 224 

4,8 kg 

- cenovú ponuku vrátane dopravných nákladov na základe požiadaviek na dodanie tovaru 
- opis technickej špecifikácie v tejto výzve, podpísanú uchádzačom , 

- servisné a záručné podmienky, 
- doklad o oprávnení dodávať tovar- kópia dokladu (výpis z obchodného registra, resp. 
živnostenského registra alebo potvrdenie o zápise do zoznamu podnikatel'ov) 

Lehota na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je do 02.10.2013 do 11.30 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá . Ponuky nie je 
možné pos ie lať elektronický ani faxom. 

Vyhodnocovanie ponúk 
Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Pri hodnotení ponúk sa prihliada na hospodárnosť a efektívnosť prijatia najvhodnejšej 
ponuky, pričom sa hodnotí nasledovné kritérium: cena celý predmet zákazky v EUR s DPH. 



Verejný obstarávater určí poradie predložených ponúk, na prvom mieste bude umiestnená 
ponuka a naJnižšou cenou v EUR s DPH, obsahujúca požadované dokumenty uvedené 
v časti výzvy - Obsah predloženej ponuky. Táto ponuka bude víťazná ponuka. 
Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatie, tak aj čas prijatie. Ponuky sa očíslujú 
podl'a poradia v akom boli prija té. Predloženú ponuku bude možne zahrnú!' do vyhodnotenia 
len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať Obsahu predloženej ponuky a bude vyhovovať 
stanoveným požiadavkám na dodanie tovaru a zároveň bola podaná v lehote, určenej na 
predkladanie ponuky. 

Lehota na oznámenie výsledkov vyhodnotenia ponúk 
Víťazný uchádzač bude vyrozumený o úspešnosti jeho ponuky a zároveň vyzvaný na predloženie 
dodania tovaru a tých, ktorých ponuky boli neúspešné budú o tejto skutočnosti vyrozumení v lehote 
do 5 dní od vyhodnotenia ponúk poštou. 

Yo Vojanoch, di1a 26.09.2013 

S pozdravom 

Š tefan Czinke 
Sta r osta obec Voja ny 
Tel.: 056/63 95234 
Mobil: 0907 937 755 
E m a il: ouv@ centnun.sk 

Š tefa n Czinke 

················································ ··········· 
Štatutárny orgán - starosta obce 
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