OBEC VOZOKANY
Obecný úrad, 925 05 Vozokany 57
Tel: 031/78 55 305 Fax: 031/70 15 291 e-mail:obec@obecvozokany.sk

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(verejná súťaž s finančným limitom podprahovej zákazky v zmysle § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní - tovar)

Názov projektu: Komunitné centrum rekonštrukcia a dostavba – Obecný úrad Vozokany
Predmet zákazky: Kancelársky nábytok
kategória podľa CPV: 39130000-2 Kancelársky nábytok

Súlad so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje
odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie:

--------------------------------------Ladislav Bús,
reg.č.: A0075-046-2001

Vo Vozokanoch, 23.2.2009
Schválil:

----------------------------------------

Mgr. Mikuláš Tončko
starosta
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Časť I.

Všeobecné informácie
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

2.
2.1
2.2

3.

Obec Vozokany
925 05 Vozokany 57
Mgr. Mikuláš Tončko
031 78 55 305
031 70 15 291
obec@obecvozokany.sk

Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky: Kancelársky nábytok
kategória podľa CPV: 39130000-2 Kancelársky nábytok
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia komunitného centra, ako stoličiek, stolov,
políc, skríň, atď.
Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky.

4.

Zmluva

4.1
4.2

Výsledkom obstarávania bude uzavretie kupnej zmluvy na dodávku predmetu zákazky.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na predmet zákazky sú uvedené v prílohe
súťažných podkladov.
Obstarávateľ neposkytuje preddavkové platby.
Uchádzač predloží ako súčasť ponuky návrh kupnej zmluvy podpísaný štatutárnym/mi
zástupcom/ami uchádzača v 4 vyhotoveniach, ktorý je v prílohe č. 3 súťažných podkladov.

5.
5.1

Miesto a termín

5.2

Termín dodávky: do 31.8.2010

6.

Variantné riešenia

6.1
6.2

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7.

Platnosť ponuky

Miesto dodania predmetu zákazky: Komunitné centrum Vozokany

Ponuky zostávajú v platnosti počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2009.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
8.
8.1

Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi
obstarávateľom a uchádzačmi a zo strany uchádzača sa bude uskutočňovať písomnou
formou.

9.
9.1

Vysvetľovanie podmienok
V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení, podmienky dodania predmetu
určené v oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na korešpondenčnej adrese
uvedenej v bode 1.
Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 9.1 sa považuje
požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk.
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú za strany uchádzača podľa
bodu 9.2, oznámi obstarávateľ do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o
vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.

9.2

9.3

10.

Obhliadka miesta dodania
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
Časť III.
Príprava ponuky

11.
11.1
11.2

Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do
slovenského jazyka (štátneho jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených
dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

12.
Obsah ponuky
12.1 Predložená ponuka uchádzača musí obsahovať:
12.1.2 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí bez výhrad s podmienkami určenými obstarávateľom
vo výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v sprievodnej
dokumentácie poskytnutej obstarávateľom v lehote predkladania ponúk .
12.2 Uchádzač predloží nasledovné doklady:
12.2.1 Doklad o oprávnení podnikať (originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia nie
staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk).
12.2.2 Cenovú ponuku podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov

12.2.4 Štatutárnymi zástupcami uchádzača podpísaný návrh kúpnej zmluvy v štyroch
vyhotoveniach, podľa prílohy č. 3 súťažných podkladov.
13.
13.1

Splnenie podmienok účasti uchádzačov
Uchádzač predloží doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) týkajúce sa osobného postavenia – doklad o
oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou
organizáciou:
a) živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
b) výpis z obchodného registra
Uchádzač predloží originál dokladu alebo jeho úradne overenú kópiu nie staršiu ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk.

14.
14.1

Mena a ceny uvádzané v ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Uchádzač doplní svoj
návrh ceny za predmet zákazky do tabuľky prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov, ktorá
bude predložená samostatne ako súčasť ponuky. Uchádzačom navrhnutá cena je cena
vrátane cla, dane z pridanej hodnoty, balenia, dopravy do miesta dodania, a ďalších
nákladov spojených s dodávkou.
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
14.3.1 Navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
14.3.2 Sadzba DPH a výška DPH,
14.3.3 Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
15.
15.1
15.2

15.3

Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov.
Ponuku požadujeme predložiť vo dvoch originálnych vyhotoveniach.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
16
16.1

Označenie obalu ponuky
Uchádzač vloží ponuku (obidve vyhotovenia) do jedného obalu. Obal musí byť
uzatvorený.
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
16.2.1 Adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.
16.2.2 Adresu uchádzača (uchádzač uvedie obchodný názov spoločnosti, adresu sídlo
spoločnosti)
16.2.3 Označenie heslom – „Kancelársky nábytok“ - NEOTVÁRAŤ !
17
17.1
17.2
17.3

18
18.1
18.2

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na korešpondenčnú adresu,
ktorá je uvedená v bode 1.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 11.3.2009 o 12:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo ponuka doručená na
inú adresu ako je korešpondenčná adresa uvedená v bode 1. týchto súťažných
podkladov, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
Doplnenie, zmena a dovolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v týchto súťažných podkladoch.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na
korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 1. týchto súťažných podkladov a doručením
novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na korešpondenčnú adresu uvedenú
v bode 1. týchto súťažných podkladov. Predchádzajúca ponuka bude uchádzačovi
vrátená neotvorená.
Časť V.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

19
19.1
19.1.1
19.1.2
19.2

Otváranie obálok s ponukami
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami sú nasledovné:
Miesto otvárania: korešpondenčná adresa uvedená v bode 1.,
Termín otvárania: 11.3.2009 o 16,00 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača. Na otváraní
obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.

19.3

19.4

Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti
a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie a dokladom o oprávnení podnikať.
Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 19.2 a 19.3 sa všetkým
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených uchádzačom
na hodnotenie ponúk.

20
Preskúmavanie ponúk
20.1 Do vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
20.1.1 Obsahujú všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti.
20.1.2 Obsahujú náležitosti určené v bode 12, 13, 14 a 15.
20.1.3 Zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch.
20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami v opačnom
prípade budú ponuky uchádzačov zo súťaže vylúčené.
20.3 Obstarávateľ vylúči zo súťaže každého uchádzača, ktorý nepredloží v určenej lehote
všetky doklady a dokumenty podľa bodov 12, 13,14 a 15.
21

Hodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedených
v týchto súťažných podkladoch, spôsobom určeným v zmysle bodu 24. Kritériá na
hodnotenie ponúk.
Časť VI.
Uzavretie zmluvy

22

Oznámenie o úspešnosti ponuky
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnotené ako neúspešné, bude oznámené, že
neuspeli.

23
23.1
23.2

Uzavretie zmluvy
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva v lehote viazanosti ponúk.
Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
Časť VII.
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

24
24.1

Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou.

Časť VIII.
Spôsob určenia ceny
25.1

Cena za predmet musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Časť IX.
Ostatné všeobecné podmienky verejného obstarávateľa
26
26.1
26.2

26.3

Ostatné všeobecné podmienky verejného obstarávateľa
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, osobou alebo osobami
oprávnenými konať v obchodných záväzkových vzťahoch.
Všetky výdavky spojené s vyhotovením ponuky pre obstarávateľa znáša uchádzač.
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú
ako súčasť dokumentácie.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie ak ponuky presiahnu
finančnú čiastku určenú na jednotlivé časti predmetu zákazky a keď verejnému
obstarávateľovi nebude poskytnutý finančný príspevok v rámci opatrenia Ministerstva
pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.

Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho nábytku v rámci realizácie projektu: „Komunitné
centrum rekonštrukcia a dostavba - Obecný úrad Vozokany“ spolufinancovaný v rámci opatrenia
Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
P.č.

Názov

Rozmery (š x v x
h)

1

Klubové dvojkreslo

135 x 75 x 58 cm

2

Klubové kreslo

65 x 75 x 58 cm

3

Knižnica otvorená

94 x 200 x 40 cm

4

Komoda široká

173 x 85 x 45 cm

5

Konferenčný stolík

70 x 50 x 110 cm

6

Kontajner 3zás.,
uzamykateľný

43 x 62 x 58 cm

7

Nízka policová

80 x 74 x 40 cm

8

Otočné kanc.
kreslo

58 x 94-106 x 68
cm

9

Otočné kanc.
kreslo

60 x 98-107 x 53
cm

10

Písací stôl

140 x 75 x 75 cm

11

Písací stôl

160 x 75 x 110 cm

12

Písací stôl

160 x 75 x 75 cm

13

Písací stôl

170 x 76 x 75 cm

14

Písací stôl

180 x 75 x 110 cm

15

Písací stôl

180 x 75 x 75 cm

Opis tovaru

Farebnéprevedenie

Konštrukcia smreový masív,tvarované HDF dosky, viskózna
čalúnnícka látka
Konštrukcia smreový masív,tvarované HDF dosky, viskózna
čalúnnícka látka
Rímsa - MDF, korpus DTD-dýha, poličky DTD-dýha, podnože
- masív
Rímsa - MDF, korpus DTD-dýha, dvierka MDF-dýha, podnože
- masív

červenooranžová
látka
červenooranžová
látka

Vrchná doska 36mm laminoDTD, podnože masív,morený

calvados

Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 18mm
laminoDTD, zásuvky - 18mm laminoDTD,2mm ABS
hrana,uzamykateľné, kolieska celootočné,kombinácia plastkov
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm HDF
police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné, nohy celokovové
Dubový masív,morený, sedák čalúnený kožou, podnož
otočná,drevená-plastové kolieska s gumeným pásom
Plne nastaviteľný mechanizmus, konštrukcia kovová, kryty
plastové, čalúnenie textil odolný voči treniu, 100% polyester,
kolieska plastové s gumeným krúžkom, podrúčky plastové
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
25mm laminoDTD,výškovo nastaviteľné, 2 mm ABS hrany,
čelo stola 18mm laminoDTD, tvarovo upravené, ABS páska
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
25mm laminoDTD,výškovo nastaviteľné, 2 mm ABS hrany,
čelo stola 18mm laminoDTD, tvarovo upravené, ABS páska
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
25mm laminoDTD,výškovo nastaviteľné, 2 mm ABS hrany,
čelo stola 18mm laminoDTD, tvarovo upravené, ABS páska
Vrchná doska MDF-dýha, hrana masív, korpus DTD-dýha,
dvierka,šuflíky MDF-dýha, podnože - masív
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
25mm laminoDTD,výškovo nastaviteľné, 2 mm ABS hrany,
čelo stola 18mm laminoDTD, tvarovo upravené, ABS páska
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
25mm laminoDTD,výškovo nastaviteľné, 2 mm ABS hrany,
čelo stola 18mm laminoDTD, tvarovo upravené, ABS páska

čerešňa-antik
čerešňa-antik

čerešňa

čerešňa
čerešňa-antik,hnedá
koža
chróm,látka
bordo,čierny plast
calvados
čerešňa
jelša
čerešňa-antik
čerešňa
jelša

16

Prídavný stôl

58 x 75 x 75 cm

17

Prídavný stôl
r=75 cm

150 x 75 x 75 cm

18

Regál vysoký –
archív 80, 250 kg

80 x 180 x 40 cm

19

Rohová skrinka

54 x 200 x 54 cm

20

Rohový stolík
r=75 cm

75 x 75 x 75 cm

21

Rokovací stôl

140 x 75 x 30 cm

22

Rokovací stôl

190 x 75 x 90 cm

23

Rokovací stôl
140 x 75 cm

80 x 76 x 140 cm

24

Rokovací stôl
r=75 cm

150 x 75 x 75 cm

25

Rokovacie kreslo

55 x 84 x 48 cm

26

Rokovacie kreslo

57 x 96 x 55 cm

27

Skriňa
kombinovaná,
sklo - dvierka

89 x 200 x 45 cm

28

Skriňa vysoká

94 x 200 x 40 cm

29

Skrinka stredná
dvierková 80

80 x 116 x 40 cm

30

Stolička

44 x 52 x 83 cm

31

Stolička
s výklopným
panelom

60 x 84 x 55 cm

32

Stoličky - drevené

44 x 52 x 83 cm

33

Stolík polkruh
r=75 cm

150 x 75 x 75 cm

34

Stôl

120 x 75 x 75 cm

Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Oceľové tvarované profily, police výškovo nastaviteľné kovový rám, doska z DTD, nosnosť 250 kg
Rímsa - MDF, korpus DTD-dýha, dvierka MDF-dýha/sklo,
podnože - masív
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Vrchná doska MDF-dýha, hrana masív,podnože - masív
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Kovová konštrukcia pochrómovaná,gumené nožičky, čalúnený
sedák, vysokoodolný textil - kancelárske použitie,podrúčky
potiahnuté plastom
Dubový masív,morený, sedák čalúnený oderuodolným
prírodným textilom, podrúčky-masív
Rímsa - MDF, korpus DTD-dýha, dvierka MDF-dýha/sklo,
podnože - masív
Rímsa - MDF, korpus DTD-dýha, dvierka MDF-dýha, podnože
- masív
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové
bukový masív,lakovaný, sedák čalúnený
Kovová konštrukcia pochrómovaná,gumené nožičky, čalúnený
sedák, vysokoodolný textil - kancelárske
použitie,podrúčky potiahnuté plastom - vyklápateľný
plastový stolček
bukový masív,morený, sedák čalúnený oderuodolným textilom
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná
Vrchná doska 25mm lamino.DTD,2mm ABS hrany, podnože
kovové - pochrómovaná oceľ, plastová pätka, výškovo
nastaviteľná

čerešňa
čerešňa

biela
čerešňa-antik
jelša
čerešňa
calvados
čerešňa-antik
čerešňa
chróm,látka
oranž,čierny plast
čerešňa-antik,
látka oranž
čerešňa-antik
čerešňa-antik

orech

jelša,bordo
chróm,látka
oranž,stolík a
podrúčka čierny
plast
orech,béž
jelša
čerešňa

35

Stredná skriňa
policová 80

80 x 116 x 40 cm

36

Stredná skrinka
dvierka 80

80 x 116 x 40 cm

37

Stredná skrinka
s nikou 80

80 x 116 x 40 cm

38

Stredná skrinka
ukončovacia 40

40 x 116 x 40 cm

39

Stredná vitrína 80

80 x 116 x 40 cm

40

Šatníková skriňa

94 x 200 x 63 cm

41

Ukončovacia
policová 40

40 x 116 x 40 cm

42

Vysoká knižnica,
dvierka 80

80 x 190 x 40 cm

43

Vysoká
kombinovaná,
police - dvierka 80

80 x 190 x 40 cm

44

Vysoká policová
40

80 x 190 x 40 cm

45

Vysoká skriňa
s nikou 80

80 x 190 x 40 cm

46

Vysoká šatníková
skriňa. 80

80 x 190 x 40 cm

Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - tvrdené sklo,pieskovaný efekt,celokovové závesy,
nohy - celokovové
Rímsa - MDF, korpus DTD-dýha, dvierka MDF-dýha, podnože
- masív
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové
Korpus - boky 18mm DTD,vrch - 25mm laminoDTD,ABS
hrana,vrch a dno sú naložené, 2cm presah, chrbát - 3mm
HDF, police - 18mm laminoDTD,ABS hrana,prestaviteľné,
dvere - 18mm laminoDTD,2mm ABS hrana,celokovové
závesy, nohy - celokovové

čerešňa

čerešňa

čerešňa

čerešňa

čerešňa

čerešňa-antik
čerešňa

čerešňa

čerešňa

čerešňa

čerešňa

čerešňa

Príloha č. 2

Cenová ponuka
P.č.

Názov

Typ

Výrobca

Množstvo

1

Klubové dvojkreslo

1

2

Klubové kreslo

2

3

Knižnica otvorená

2

4

Komoda široká

1

5

Konferenčný stolík

1

6

Kontajner 3zás.,
uzamykateľný

3

7

Skriňa
nízka policová

1

8

Otočné kanc.
kreslo

1

9

Otočné kanc.
kreslo

3

10

Písací stôl

1

11

Písací stôl

1

12

Písací stôl

4

13

Písací stôl

1

14

Písací stôl

2

15

Písací stôl

3

16

Prídavný stôl

3

17

Prídavný stôl
r=75 cm

2

18

Regál vysoký –
archív 80, 250 kg

10

Jednotková
cena bez DPH
EUR

Spolu cena bez DPH
EUR

P.č.

Názov

19

Rohová skrinka

1

20

Rohový stolík
r=75 cm

1

21

Rokovací stôl

1

22

Rokovací stôl

1

23
24

Rokovací stôl
140 x 75 cm
Rokovací stôl
r=75 cm

Typ

Výrobca

Množstvo

1
1

25

Rokovacie kreslo

24

26

Rokovacie kreslo

4

27

Skriňa
kombinovaná,
sklo - dvierka

1

28

Skriňa vysoká

1

29

Skrinka stredná
dvierková 80

8

30

Stolička

18

31

Stolička
s výklopným
panelom

40

32

Stoličky - drevené

64

33

Stolík polkruh
r=75 cm

1

34

Stôl

4

35

Stredná skriňa
policová 80

2

36

Stredná skrinka
dvierka 80

6

37

Stredná skrinka
s nikou 80

4

38

Stredná skrinka
ukončovacia 40

4

Jednotková
cena bez DPH
EUR

Spolu cena bez DPH
EUR

P.č.

Názov

Typ

Výrobca

Množstvo

39

Stredná vitrína 80

4

40

Šatníková skriňa

1

41

Ukončovacia
policová 40

1

42

Vysoká knižnica,
dvierka 80

5

43

Vysoká
kombinovaná,
police - dvierka 80

2

44

Vysoká policová
40

1

45

Vysoká skriňa
s nikou 80

4

46

Vysoká šatníková
skriňa. 80

1

Jednotková
cena bez DPH
EUR

Spolu cena bez DPH
EUR

Spolu bez DPH
DPH 19%
Spolu s DPH

K zmluve požadujeme priložiť technické listy výrobcu z ktorých je zrejmé, že ponúknutý tovar
spĺňa parametre požadované v opise predmetu zákazky podľa prílohy č.1 súťažných podkladov.

Príloha č. 3

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Obchodné meno:
adresa:
zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

OBEC VOZOKANY
925 05 Vozokany č. 57
starostom - Mgr. Mikulášom Tončkom
00306321

(ďalej ako „kupujúci“)

a
Obchodné meno:
adresa:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
(ďalej ako „predávajúci“)

II. Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v bode 2.2
tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok
kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rámci realizácie projektu: „Komunitné
centrum rekonštrukcia a dostavba – Obecný úrad Vozokany“, a to kancelársky nábytok,
podľa cenovej ponuky zo dňa ..................... uvedenej v prílohe tejto zmluvy.

2.3

Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

III. Kúpna cena a jej splatnosť
3.1

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške:
cena bez DPH:
€
Sk
DPH:
€
Sk
----------------------------------------------------Cena s DPH:
€
Sk
(slovom: ).
3.2

Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň dodania tovaru
najneskôr do 90 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu
v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej
ceny.
IV. Miesto a čas dodania

4.1

Miesto určenia tovaru je: Komunitné centrum Vozokany, 925 05 Vozokany č. 57. Predávajúci je
povinný dodať tovar do miesta určenia na svoje náklady. Tovar, ktorý treba kompletizovať,
predávajúci uvedie do prevádzky na mieste určenia na vlastné náklady.

4.2

Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú.

4.3

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa bodu 2.2 zmluvy najneskôr do 31.8.2010.
V. Akosť a obal tovaru

5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa akosti uvedenej v článku II.

5.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu.
VI. Záruka za akosť

6.1

Predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia
do prevádzky tovaru podľa článku IV. tejto zmluvy spôsobilý na účel určený v technickej
dokumentácií.

6.2

Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky.
VII. Reklamácia vád tovaru

7.1

Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však
do skončenia trvania záručnej doby podľa článku VI. tejto zmluvy.

7.2

Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u zodpovedného
pracovníka predávajúceho.
VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa článku
III. tejto zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia
9.1

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.

9.2

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami obchodného zakonníka a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej
republiky.

9.3

Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.

9.4

Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy bez finančných
nárokov zhotoviteľa v príade že nezíska dotáciu od Ministersstva pôdohospodárstva SR na
realizáciu zmluvy.

9.5

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

9.6

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.7

Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

9.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

V, .........................

............................., .....................

Vo Vozokanoch, .................
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Mikuláš Tončko
starosta

