OBEC DUBNÍK
Obecný úrad Dubník č. 244, 941 35 Dubník
__________________________________________________________________________

Výzva k súťaži
(Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.)

1.

Identifikácia obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ :
Sídlo
:
štatutárny orgán
:
IČO
:
Bankové spojenie
:
Číslo účtu
:
Telefón/fax
:
Email
:

Obec Dubník
Obecný úrad č.244, 941 35 Dubník
Ing. Jozef Ostrodický, starosta
00308889
OTP Banka Slovensko
10132998/5200
035 64 95 301/ 035 64 95 404
starosta@obec-dubnik.sk

1.A Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať súťažné podklady
a doplňujúce informácie:
KOODIS spol. s r.o. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 0317704193 email:
koodis.sala@koodis.sk.
2.

Názov zákazky: „Bezdrôtový miestny rozhlas“- Dubník

3.

Zdroj finančných prostriedkov:
Financovanie bude z prostriedkov obce.

4.

Opis práce:
Bezdrôtový rozhlas bude riešený pomocou digitálneho kódovania. Vysielač BOR musí
byť pripravený na spoluprácu so systémom celoštátneho jednotného systému varovania
a vyrozumenia obyvateľstva. Vysielač BMR má byť vybavený vstupmi pre zdroje
signálov minimálne: 2xMIC, UVIV IN, TUNER, CD a LINE. Ako elektroakustické
meniče sú navrhnuté tlakové exteriérové reproduktory 100V/15W/300Hz-7kHz,
citlivosť: 107dB/1W/1m, rozmery 200x130x270 mm, hmotnosť 2 kg. Reproduktory
budú inštalované na podperné body elektrického rozvodu distribučnej siete NN
a pripojené do prijímačov AB... . Napájanie prijímačov bude zabezpečené z rozvodu
L1/PEN, 230V AC, TN-C verejného osvetlenia káblom typu AYKY 2Bx4 mm2.
Podrobnejší popis je v technickej správe projektu.

5.

Poskytovanie súťažných podkladov:
Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí
písomnú žiadosť na adresu KOODIS spol. s r.o. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax:
0317704193 do 4.2.2011.
Súťažné podklady budú po uhradení poplatku (na účet VÚB a.s. č. u. 752409132/0200
s variabilným symbolom IČO záujemcu) vo výške 5,95 € zaslané prihláseným
záujemcom poštou.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 37 646,- EUR
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7.

Typ zmluvy:

8.

Rozsah ponuky : cenová ponuka na celý predmet obstarávania.

9.

Splnenie podmienok účasti treba preukázať:
▪

▪

10.

zmluva o dielo

podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, resp. potvrdením o zapísaní do zoznamu
podnikateľov z ÚVO - originál alebo overená kópia. Ak uchádzač alebo záujemca
nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
podľa § 28 ods. 1 písm. b) zoznamom zrealizovaných zákaziek uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác
podľa obchodných podmienok (minimálne 2 obdobné zákazky s RN nad 15.000,- €
bez DPH) ak odberateľom bol:
1. verejný obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ,
ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení.

Rozsah ponuky :
-

doklady pre splnenie podmienok účasti
cenová ponuka na celý predmet obstarávania
podpísaný návrh zmluvy.

11.

Lehota na predloženie ponuky: 25.2.2011 do 12,00 hod. na Obecný úrad Dubník.

12.

Lehota na dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy: do 31.8.2011

13.

Otváranie obálok s ponukami: 25.2.2011 o 13,00 hod. na Obecnom úrade Dubník
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzačov, ktorí
predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

14.

Vysvetľovanie:
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne, najneskôr do troch
pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným
záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

15.

Lehota viazanosti ponuky: 30.06.2011

16.

Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH

17.

Vypracoval: Ing. Július Kelemen, reg. č. 0034-01-2001

Dátum:

21.1.2011
Schválil: Ing. Jozef Ostrodický
starosta obce

