
Výzva na predloženie ponuky 

l. Všeobecné informácie. 
1. Identifikácia verejného obstarávatel'a. 

Názov organizácie: Obec Vojany- Obecný úrad 

Sídlo organizácie: 076 72 Vojany č . 72 

IČO: 00332127 

Zastúpený: Czinke štefan, starosta obce Vojany 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Vojany č . 72 

Kontaktná osoba: Gyure Karol 

Telefón: 0915 377827 

E-mail: ouv@centrum.sk, karolgyure@gmail.com 

2. Postup verejného obstarávania. 

Postup podl'a § 9 ods. 9 zákona č . 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

ll. Opis predmetu zákazky. 
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. 

Názov "Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 

CPV 
Druh 

SR." 
79421200-3 

2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky. 

Funkcia 

l l Služba 

z prostriedkov 

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky. 

Technické vlastnosti Jednotk.a Minim,Y.m Maximum Presná hodnota 

Vytvorenie súboru dokumentácie komple\ná tri rôzne aktivity podl'a 
žiados.ť požiadaviek verejného 

obstarávate ra 

Technické vlastnosti Hodnota l Charakteristika 

Obsahová náplň a rozsah Na základe usmernenia a požadovaného rozsahu podľa Príručky 
dokumentácie: pre žiadatel'ov, uverejneného na stránkach Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry o poskytnutie NFP z PRV, vrátane 
predpísaných formulárov. 

Identifikácia "Výzvy" na prekladanie č . 12/PRV/2015, 13/PRV/2015 
žiadostí 
Identifikácia "Aktivity" v rámci Výzva č . 12/PRV/2015, Podopatrenie 7.4., Aktivity 7.4.1. a 7.4.5. 
,,Výzvy" Výzva č. 13/PRV/2015, Podo_Qatrenie 7.2., Aktivita 7.2.1. 



4. Požadované množstvo. 

MJ Jednotka Množstvo 

Kompletná žiadosť s náležitosťami podl'a obstarávateľom /súbor/ 3- tri, 
určených "Podopatren í" a "Aktivít" vo ,,Výzvach" 
Každá žiadosť v počte vyhotovení /originály/ v písomnej forme vyhotovenie 2- dva 

Každá žiadosť v počte vyhotovení na elektronickom nos i či 2- dva 

Zoznam položiek predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 k tejto výzve. 

111. Obchodné a zmluvné podmienky. 
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok. 

Miesto dodania 
Lehota dodania 

Spôsob platby 
Splatnosť 

Záručná doba 

Obec Vojany, Obecný úrad, Vojany č . 72, 076 72. 
Žiadosť v predpísanom rozsahu podľa Výzvy č. 13/PRV/2015, Podopatrenie 7.2., 
Aktivita 7 .2.1. Zhotoviteľ dodá Verejnému obstarávate l' ovi naineskôr do 01. 02. 2016. 
Ziadosť v predpísanom rozsahu podľa Výzvy č . 12/PRV/2015, Podopatrenie 7.4., 
Aktivita 7.4.1. Zhotoviteľ dodá Verejnému obstarávatel'ovi najneskôr do 11. 02. 2016. 
Žiadosť v predpísanom rozsahu podľa Výzvy č. 12/PRV/2015, Podopatrenie 7.4., 
Aktivity 7.4.5. Zhotoviteľ dodá Verejnému obstarávatel'ovi naineskôr do 10. 03. 2016. 
Prevodom z účtu na základe faktúry za celý predmet zákazky. 
14 dní 
6 mesiacov 

Ak výsledkom verejného obstarávania bude objednávka 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

l Objednávka. Jej súčast'ou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača 

Ak výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo rámcová dohoda 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

IV. S 'ť v • u azne po d . k m1en ~Y 
Kritérium Spôsob hodnotenia Určenie úspešného uchádzača 

Celková cena za predmet Hodnotí sa cena vrátane DPH Úspešný bude uchádzač s najnižšou 

zákazky uvedená v ponuke uchádzača . celkovou cenou. 

Použije sa elektronická 
NIE 

aukcia 

Ponuky uchádzačov , ktoré budú spÍňať podmienky požadované vo výzve, 
Podmienky otvárania budú vyhodnocované obstarávateľom dňa 18. 01 . 2016. 

obálok a hodnotenia 
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk do 5 prac. dní elektronickou poštou 
oznámi všetkým uchádzačom , ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok 

ponúk vyhodnotenia . Otváranie ponúk nebude verejné. Úspešnému uchádzačovi 
v oznámení u úspešnosti svojej ponuky bude zároveň odoslaná záväzná 
objednávka na predmet zákazky. 

Vrátenie ponúk Ponuku, ktorú obdrží obstarávateľ po určenej lehote na predkladanie ponúk, 
vráti uchádzačovi neotvorenú, v neporušenom obale. 



V. Obsah ponuky 
Obsah ponuky 

1. Vyplnený a podpísaný formulár ponuka. (formulár je v prílohe k výzve). 

2. čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 

3. Ocenený zoznam predmetu zákazky spôsobom celkovej ceny za zákazku. 

Vl. Miesto a lehota na predloženie ponuky 
Miesto predloženia ponuky Lehota 

ponuky 

Uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Verejného 

obstarávatel'a- Obec Vojany, Obecný úrad, Vojany č. 72, 076 72, 

na predloženie 

v zalepenej obálke s označením : Neotvárať, CP na zákazku 

22V~mracovanie žiadosti o nenávratn~ finančn~ j2rÍSj2evok z Programu 
18. 01 . 2016,do 14. OO. hod. 

rozvoja vidieka SR", alebo elektronicky vo forme e-mailovej správy vo 

formáte pdf na ouv@centrum.sk 

Vil. Lehota viazanosti 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 

Vo Vojanoch, dňa 12. 01.2016. 

Prílohy: 

20. 02. 2016. 

meno a priezvisko 
funkcia 

1. Formulár 12onuka. 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o Sj2ôsobilosti na účast' a súhlase s obchodn~mi a zmluvn~mi 

j20dmienkami. 
3. Zoznam j20iožiek 12redmetu zákazky. 


