
Verejný obstarávateľ:  

 O B E C   S L A N S K Á  H U T A  
       Slanská Huta 68, 044 17 Slanec

V Slanskej Hute, dňa 12.03.2014                                                                           č. j.: 

                                                                           

Výzva

 na predloženie   ponuky pri zadávaní zákazky 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.

    Obec Slanská Huta, Slanská Huta č. 68, 044 17 Slanec, ktorá je verejným obstarávateľom
(ďalej „verejný obstarávateľ“), Vám touto cestou, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o VO“) predkladá výzvu na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky
podľa zákona o VO.
 

Názov predmetu zákazky:

„Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta“

Verejný obstarávateľ: 
Názov organizácie: Obec Slanská Huta
Sídlo organizácie: Slanská Huta 68, 044 17 Slanec, SR
IČO: 00691330
DIČ: 2021261418
Kontaktná osoba: Daniel Stančik, starosta obce 
Tel. č.: 055/6968342, mobil: 0911274982                                       
Fax: 055/6968342
E-mail: slanskahuta@zoznam.sk
                                   slanskahuta.starosta@zoznam.sk 
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1.   Predmet zákazky

   1.1   Názov predmetu zákazky
           „Dodávka interiérového vybavenia kultúrneho domu v obci Slanská Huta“.

   1.2   Opis predmetu zákazky
            - oceľová stolička bez podrúčiek s molitanovým sedákom a operadlom v počte 90 ks
            - obdĺžnikový stôl so skladacou podnožou veľkosti 90 x 140 cm, farba dreva (dosky)
              vzor BUK s okrajmi ABS v počte 8 ks
            - doprava na miesto dodania
2.   Dodacie podmienky

      2.1  Miesto dodania: 
             - Obec Slanská Huta, Slanská Huta č. 68, 044 17. 

      2.2  Úspešnému uchádzačovi bude verejným obstarávateľom zaslaná záväzná
             objednávka na plnenie zákazky.

      2.3  Termín dodávky zákazky:
             - do 15. mája 2014

3.   Lehota na predloženie ponuky

      Ponuku je potrebné doručiť najneskôr do 19.03.2014 do 15:00 h. osobne, poštou alebo
      elektronicky.
      Adresa na doručenie ponuky:
      Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanec
      slanskahuta@zoznam.sk, slanskahuta.starosta@zoznam.sk 

4.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk

      Hodnotenie ponúk na predmet zákazky bude vykonané podľa kritéria:
      najnižšia celková cena za predmet zákazky.

  

                         
                                    Daniel Stančik      

                           starosta obce
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