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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 
Názov: Obec Ihľany 
IČO: 00326241 
Kontaktná osoba: Ján Turek 
Sídlo: Obecný úrad Ihľany 
Adresa: Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
Telefón: 052 458 622, 0905 400 212  
Elektronická pošta: ihlany@stonline.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Dodávka tovaru v rámci implementácie projektu „Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany 
prostredníctvom prípravy na pracovný trh ", konkrétne: 

Dodávka tovaru – pracovné odevy a pracovné pomôcky 
 
3. PREDPOKLADANÁ CENA TOVARU 
 
Predpokladaná cena dodaného tovaru je 6250,00 bez DPH. 

4. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

1 Oblečenie a pomôcky pre pilčíka:  montérky s protireznou vložkou v ochrannej farbe ks 5 

 

Rukavice antivibračné pár 5 
Pilčícka prilba  ks 5 
Kožená obuv s oceľovou špicou pár 5 
Priemerka na meranie dreva do 60 cm ks 5 
Pásmo drevorubača 15 m ks 5 
Pretláčacia lopatka ks 20 

2 Oblečenie pre obsluhu krovinorezov: montérky lesnícke bez protireznej vložky v ochrannej farbe ks 5 

 

Rukavice antivibračné ku krovinorezu pár 5 
Chránič nôh (ku krovinorezu) pár 5 
Ochranný štít ku krovinorezu (k ochrane sluchu a zraku) ks 5 
Kožená obuv s oceľovou špicou pár 5 
Gumená zástera ks 5 
Struna do krovinorezu 500 m, hrúbka 0,3 mm ks 2 
Struna do krovinorezu 500 m, hrúbka 0,2 mm ks 1 

3 Oblečenie pre lesného robotníka - pestovná činnosť: montérky obyčajné, platené pánske ks 10 

 

montérky obyčajné, platené dámske ks 40 
Rukavice plstené pogumované pár 100 
Obuv pracovná obyčajná, členková pár 10 
Obuv pracovná obyčajná, členková, dámske pár 40 
Pršiplášte ks 50 
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5. DOBA POSKYTOVANIA 
Október - november 2012  
 

6. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY 

Dodávka tovaru do sídla odberateľa osobne do troch kalendárnych dní od oznámenia 
o úspešnom výbere dodávateľa. Podrobnejší rozsah veľkostí odevov a obuvi bude doriešený 
pri podpise zmluvy. 

7. LOKALITA POSKYTOVANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Obec Ihľany 

8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 

Na celý predmet zákazky. 

9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENINIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 

Neumožňuje sa. 

10. KRITÉRIA HODNOTENIA 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

11. PODMIENKY ÚČASTI 

Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 
 - živnostenský list alebo výpis z obchodného registra v obchodnej činnosti na požadovaný 
tovar (kópia) 
- tovar musí mať certifikát dodania z krajín EU 

12. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese:  
Obecný úrad Ihľany 
Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným: adresa verejného obstarávateľa, adresa 
uchádzača, označenie „Pracovné odevy a pomôcky - NEOTVÁRAŤ". 
 
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 12. 10. 2012 do 13.00 hod v mieste 
obstarávateľa. Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. 
Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom. 
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13. VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK  
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.  

 
V Ihľanoch, 27. 09. 2012 
 
Štatutárny zástupca: Ján Turek 

 


