
   

 OBEC VOJČICE
Ul. P. O. Hviezdoslava 408/1

076 22 Vojčice 
__________________________________________________________________________________

VEC
Potvrdenie o zverejnení výzvy

Obec  Vojčice  ako  verejný  obstarávateľ  v súlade  s  §  9  ods.  9  zákona  č.  25/2006  Z.z.
o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov  zverejnila  na  webovom  sídle  obce  (internetovej  stránke  vojcice1  @  gbs.eu.sk;  )
od  24.11.2014  v časti  „Profil  verejného  obstarávateľa“ výzvu  na  predloženie  ponuky  na
predmet  zákazky  s názvom:  „Občianske  hliadky  v obci  Vojčice  –  nákup  osobných
ochranných  pracovných  prostriedkov“.  Predmet  zákazky  bude  spolufinancovaný
z prostriedkov  Európskeho  sociálneho  fondu  prostredníctvom  Operačného  programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Vo Vojčiciach dňa 24.11.2014

                      
             Mgr. Vlastimil Kiral -Varga

                starosta                            

November, 2014 Dokumentácia k zákazke

mailto:vojcice1@gbs.eu.sk
mailto:vojcice1@gbs.eu.sk
mailto:vojcice1@gbs.eu.sk


   

OBEC VOJČICE
Ul. P. O. Hviezdoslava 408/1

076 22 Vojčice 
__________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zákazka postupom  podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
    Názov:                            Obec Vojčice v zastúpení Mgr. Vlastimil Kiral - Varga –  starosta
    Sídlo:                              P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
    IČO:                               00 332 135
    Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Vlastimil Kiral - Varga 
     Telefón:  056/676 11 38 begin_of_the_skype_highlighting 
  end_of_the_skype_highlighting    E-mail:                            vojcice1  @  gbs.eu.sk; 
  Web: www.obecvojcice.sk; 
2. Predmet zákazky 

2.1  Názov  zákazky:   „Občianske  hliadky  v obci  Vojčice  –  pracovné  odevy,  obuv
a pracovné pomôcky“
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
18830000-6 Ochranná obuv

    2.2 Druh zákazky: zákazka podľa § 9 ods. 9 na dodávku tovaru
    2.3 Typ zmluvy:  Zmluva o dodávke tovaru
3. Miesto a  termín dodania predmetu zákazky
    3.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Vojčice, obecný úrad. 
    3.2 Termín dodania predmetu zákazky: do 15 dní od podpisu objednávky. 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
    4.1 Predmet zákazky rieši  nákup pracovných odevov a pomôcky pre 6 pracovníkov –

členov občianskej hliadky v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 tejto výzvy
    4.2 Predmet   zákazky   požaduje   verejný   obstarávateľ   oceniť  v   súlade   s predloženou
          tabuľkou, ktorá tvorí prílohu  výzvy.   

Názov projektu: Občianske hliadky v obci Vojčice
ITMS kód projektu: 27120130699 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie 
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne  vylúčených  prostredníctvom  rozvoja  služieb  starostlivosti  s  osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity 
Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02
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5. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 087,20 €  bez DPH – cena za kompletnú dodávku –
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky. 
Možnosť predložiť cenovú ponuku na jednu, dve alebo všetky časti predmetu zákazky.

6. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob označenia ponúk
    6.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
    6.2 Lehota   na   predloženie  ponúk  je   určená   do 5.12.2013 do 12:00 hod. 
    6.3 Ponuky    sa   doručujú   v   listinnej    podobe   v   uzatvorených obálkach a označujú sa
           „CENOVÁ PONUKA – PRACOVNÉ ODEVY - NEOTVÁRAŤ!“ alebo 

elektronickou poštou na adresu vojcice1  @  gbs.eu.sk;                         
    6.4 Adresa, na ktorú sa majú  ponuky  doručiť:  Obecný úrad Vojčice, P.O.Hviezdoslava 

408/1, 076 22 Vojčice alebo vojcice1  @  gbs.eu.sk;                         
           V prípade,  že  uchádzač predloží ponuku   prostredníctvom  poštovej zásielky,

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.     
            V prípade elektronického doručenia je termín doručenia uvedený v správe o doručení. 

V prípade osobného  doručenia uchádzači  odovzdajú ponuku v prijímacej kancelárii 
            obecného úradu vo Vojčiciach, ktorí túto ponuku potvrdia  s dátumom a časom 

doručenia.     
   6.5    Možnosť predložiť cenovú ponuku na jednu, dve alebo všetky časti predmetu zákazky
7. Lehota viazanosti ponuky: cenové ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk
      stanovenej do 30.12.2014.
8. Podmienky financovania predmetu zákazky
    8.1 Predmet    zákazky   bude   spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho  
          fondu prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
          a prostriedkov  verejného  obstarávateľa.
9. Podmienky účasti záujemcov
    9.1   Doklad o oprávnení dodávať tovar.  Uvedené uchádzač preukáže predložením kópie

dokladu  o  oprávnení  poskytovať  dodávaný  tovar  -  živnostenský  list,  výpis  z
Obchodného  registra,  výpis  z  registra  záujmových  združení,  doklad  o  zápise  do
zoznamu  podnikateľov,  príp.  iný  ekvivalentný  doklad,  ktorým  uchádzač  preukáže
schopnosť dodávať obstarávaný tovar.

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1 Najnižšia cena v € (celkom s DPH). Uchádzač uvedie ponúknutú cenu podľa prílohy

tejto č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

11. Obsah ponuky
      11.1 Ponuka musí obsahovať:
              - cenovú ponuku – návrh na plnenie kritérií
              - doklady  v zmysle bodu 9.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
      12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení  s  výsledkom
              vyhodnotenia.
      12.2 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva na dodávku tovaru. 
      12.3 Verejný  obstarávateľ  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.
      12.4 Všetky výdavky spojené s  prípravou,  predložením  dokladov a predložením cenovej
              ponuky   znáša   výhradne   uchádzač    bez   finančného   nároku   voči      verejnému
              obstarávateľovi. 
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Upozornenie:
Verejný  obstarávateľ  uzatvorí  zmluvu  na  dodávku  tovaru  až  po  vykonaní
administratívnej kontroly zo strany poskytovateľa NFP. V prípade ak poskytovateľ NFP
neschváli  proces  verejného  obstarávania,  verejný  obstarávateľ  zruší  použitý  postup
zadávania zákazky.

Vo Vojčiciach, dňa 24.11.2014

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga 
                                                    starosta

November, 2014 Dokumentácia k zákazke



   

PRÍLOHA č.1

Návrh na plnenie kritériá - ponuka

Obchodné meno uchádzača: ..................................................

Sídlo uchádzača: ......................................................................

Návrh uchádzača na plnenie  kritéria  určeného zadávateľom zákazky 

Jednotkové ceny tovaru
Počet

Jednotiek
(ks)

Cena v EUR
bez DPH

spolu

Cena v EUR
s DPH
spolu

1. Rovnošata čierna (nohavice) 6

2. Pánska tenšia bunda 6

3. Pulóver ku krku, čierny , dlhý rukáv 6

4. Čierne tričko (s golierikom), krátky rukáv 6

5. Čierne tričko - polokošeľa 6

6. Zimná bunda čierna (možnosť odopnúť rukáv) 6

7. Topánky – členkové, čierne 6

8. Zimná obuv 6

9. Zimná čiapka čierna, pletená 6

10
.

Letná čiapka (šiltovka) čierna 6

11. Reflexná  vesta  (neónovo  žltá)  s nápisom
Občianska hliadka Obec Vojčice

6

12
.

Reflexné ochranné prvky (reflexné prúžky) 6

13
.

Zastavovacie terče pre koordináciu dopravy 6

14
.

Opasok, čierny 6

15
.

Rukavice (čierne, kožené) 6

16
.

Batéria - svietidlá 6

Spolu:

Rovnošaty požadujeme v tmavej farbe (čiernej).  Nápis – Občianska hliadka , Obec Vojčice
Veľkosti oblečenia požadujeme nasledovne: 2 x č. 52,  3 x č. 54,  1 x č. 62, veľkosti obuvi: 1 x č. 27, 1 x
č. 28,  2 x č. 28,5,  2 x č. 29.

Dátum predkladania ponuky  uchádzačom: ..................................

                                                                          
    ………………………………………

 Štatutárny orgán 
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