Výzva na súťaž 1/2016/StP_BDR
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky:

“ Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš“
Pracovný názov/opis požadovanej stavebno-technickej činnosti: Rekonštrukcia a modernizácia
verejného rozhlasu v obci Egreš bude vykonaná na základe vypracovanej technicko-ekonomickej štúdie
objektovej skladby, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, bližšie špecifikované vo výzve na
súťaž; Príloha č.3 – Technicko-ekonomická štúdia bezdrôtového rozhlasu pre obec Egreš
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Egreš, okr. Trebišov
Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1
00 331 520
Ing. Gabriela Timková, starostka obce
+421(0)56 67 99 261, mobil : 0915 310 216
obecegres@kid.sk

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
Telefón:
+421/905 303 752
E-mail:
milan.filip@elauk.sk
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená odborným posúdením spracovateľom rekonštrukcie
a modernizácie obecného rozhlasu vzhľadom k tomu, že sa jedná o vyhradené technické zariadenie,
ktorého predpokladaná hodnota vychádza z kvality dodávaných komponentov ponukového riešenia.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na: 8.800,00 Eur bez DPH.
Vzhľadom k tomu, že PHZ – predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre
podlimitné zákazky v zmysle § 5 ods.3 písm. f), pri zadávaní tejto zákazky bude verejný obstarávateľ
postupovať v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V znení vyššie uvedeného zodpovedný zástupca verejného obstarávateľa zverejňuje nasledovné
oznámenie o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

Zverejnenie zadávania zákazky
Obec Egreš, Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1, ako verejný obstarávateľ „zverejňuje“
v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zadávanie zákazky
a týmto prijíma cenové ponuky v lehote určenej pre zadávanie zákazky v nasledovnom znení:
Názov zákazky
- druh zákazky
Postup zabezpečov.
Bezdrôtový rozhlas
pre obec Egreš
- Stavebné práce
- podľa §117 ZVO

Skrátený opis
predmetu zákazky

Dátum
zverejnenia
oznámenia

Lehota na
predloženie
ponuky

Rekonštrukcia
a modernizácia
bezdrôtového rozhlasu
v súlade s vypracovanou
štúdiou resp. ekvivalentné
riešenie počuteľnosti BDR.

12.10.2016

21.10.2016

Termín
zadávania
zákazky
Zmluva o dielo
Zverejnené*

* http://www.obec-egres.sk/index.php/dokumenty
**P.S.: Dodatok k zmluve je prípustný max. do výšky 10 % pokiaľ by potreba zmeny vyplynula z okolností,
ktoré sa nemohli predvídať pred zahájením stavebných prác. (§18 ods. 3 písm. a) ZVO 343/2015 Z.z.)

V obcí Egreš, dňa 12.10.2016
...............................................................

Ing. Gabriela Timková, starostka obce

Verejný obstarávateľ:

Obec Egreš
Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1

Adresát:
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1/2016/VO_StP

Vybavuje / linka
Filip/0905 303752

Egreš
12.10.2016

Vec: Výzva na predloženie ponuky do súťaže
V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení si
dovoľujem Vás požiadať o predloženie ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky so
skráteným názvom:
„Bezdrôtový rozhlas pre obec Egreš“
– stavebná práca, výber dodávateľa.
V prílohe Vám zasielame Výzvu na súťaž, ktorej obsah predstavuje súťažné podklady.
V prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži postupujte v zmysle pokynov elektronickej
a písomnej komunikácie.
Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117
ods.1 cit. Zákona o verejnom obstarávaní, tak aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Lehota na predloženie ponuky:
21.10.2016 do 12:00 hod.
Adresa predloženia ponuky: Obecný úrad Egreš, Egreš 78, 075 01 Trebišov 1
Kontaktná osoba pre VO:
Ing. Milan Filip, osoba poverená verejným obstarávaním
e-mail:
milan.filip@elauk.sk
Telefón:
+421/905 303 752
Prílohy: Výzva na súťaž
Technicko-ekonomická štúdia pre ocenenie predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritéria – formularizovaný vzor
Zverejnené: * http://www.obec-egres.sk/index.php/dokumenty
Poučenie: ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe na vyššie uvedenú adresu , najneskôr do
uplynutia lehoty na predloženie ponúk t.j. do 21.10.2016 do 12:00 hod. Zmluvný vzťah bude riešený
Zmluvou o dielo, ktorej návrh je súčasťou dokumentu: Výzva na súťaž ev. č.: 1/2016/VO_StP
v prospech úspešného uchádzača.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom

...............................................................

Ing. Gabriela Timková, starostka obce

