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VYZV A 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(PRIESKUM TRHU) 
na poskytnutie tovaru 

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

Identifikačné údaje verejného 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 

Predmet zákazky: 
Predmet zákazky je dodanie tovaru- vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Zz. 
v znení neskorších predpisov pre predmet zákazky s názvom: 

Názov predmetu zákazky - druh zákazky 

Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ Vojany,076 72 . 

Termín a miesto dodania predmetu zákazky 
Miestom dodania predmetu zákazky je: Materská škola Vojany, 076 72 
Termín dodania: do 30 dní od doručenia objednávky. 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 
Cena uvedená v ponuke bude uvedená v Eurách a nesmie byť viazaná na inú 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 (ďalej 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 cena bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná cena vrátane DPH 

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

Spôsob predkladania ponúk 



Doručovanie ponúk: 
Ponuku uchádzač predloží na adresu verejného obstarávate!' a v zalepenej obálke s označením: 
"dodanie plávajúcej podlahy do MŠ Vojany"Neotvárať 
Obec Vojany, Obecný úrad 72, 076 72 Vojany 

Požiadavky na dodanie tovaru 
Predloženie ponuky na dodanie plávajúcej podlahy pre Materskú školu Vojany ,076 72. 

Obsah predloženej ponuky 
Predložená ponuka musí obsahovať min.: 
- cenovú ponuku l vyplnenie priloženej prílohy č.1 ./ 
- dopravné náklady 
- doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 
- záručné podmienky 

Lehota na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk je do 11 .03.2014 do 11.30 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá 

Vyhodnocovanie ponúk 
Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Pri hodnotení ponúk sa prihliada na hospodárnosť a efektívnosť prijatia najvhodnejšej ponuky. 
Verejný obstarávate!' určí poradie predložených ponúk, na prvom mieste bude umiestnená ponuka 
s najnižšou cenou v EUR s DPH a zodpovednou kvalitou výrobku .. Táto ponuka bude víťazná ponuka. 

Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia , tak aj čas prijatia. Ponuky sa očíslujú podľa 
poradia v akom boli prijaté. Predloženú ponuku bude možné zahrnúť 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. 

Ďalšie informácie pre verejného obstarávatel'a 
Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávate!' zašle 
všetkým uchádzačom. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy. Verejný obstarávate!' 
si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky 
nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 
verejného obstarávateľa. 

Vo Vojanoch, dňa 28.02.2014 

S pozdravom 

štefan Czinke 
starosta obce Vojany 
tel. 056/6395234 
mobil: 0907 937 755 
email: ouv@centrum.sk 
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