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

T

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie tovaru v rámci projektu:
„Komunitné centrum rekonštrukcia a dostavba – Obecný úrad Vozokany“ podporovaného z prostriedkov
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. kapitola 5.3.3 os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach
a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva, opatrenie 5.3.3.4.1.: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo,
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) na tovar:
„Kancelársky nábytok“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predkladanie ponuky k podprahovej zákazke v ktorom sú
podľa ZVO, stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.
Veríme, že sa zúčastníte verejného obstarávania a predložíte ponuku na požadovaný predmet
obstarávania v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi.

S pozdravom

Vo Vozokanoch, 23.2.2009
–––––––––––––––––––––––––––
Mgr.Mikuláš Tončko
starosta

Výzva na predkladanie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Vozokany
Kontaktná osoba:
Mgr. Mikuláš Tončko - starosta
Sídlo
Obec:
Vozokany
Ulica:
Telefón:
031/7855 239
Elektronická pošta: obec@obecvozokany.sk

IČO: 00306321
PSČ: 925 05
Číslo: 57
Fax: 031/7015 291

2. Druh zákazky: Tovar
3. Názov zákazky: Kancelársky nábytok
4. Opis zákazky: Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho nábytku do komunitného centra.

Kód zo slovníka CPV: 39130000-2 Kancelársky nábytok
5. Miesto dodania tovaru: Komunitné centrum Vozokany, 925 05 Vozokany č.57
6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodávky tovaru: 31.8.2010
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. kapitola
5.3.3 os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva,
opatrenie 5.3.3.4.1.: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia nie staršia, ako
3 mesiace od termínu predkladania ponúk)
11. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy: nie
12. Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
13. Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 23.2.2009 do: 6.3.2009
v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 14,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady: NIE
14. Lehota na predkladanie ponúk: 11.3.2008, 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.



15. Otváranie obálok s ponukami: 11.3.2008, o 16:00 hod
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Obecný úrad Vozokany
Obec (mesto): Vozokany
PSČ: 925 05
Ulica: Hlavná
Číslo: 57
16. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2009
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade neposkytnutia finančnej pomoci od Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

V Vozokanoch, 23.2.2009
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. Mikuláš Tončko
starosta



