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Vybavuje::
Ing. Nosko

V Muránskej Dlhej Lúke:
27.11.2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Telekomunikačné poplatky: paušálne náklady za mobilný telefón člena OH“

Podl‘a predpokladanej hodnoty zákazky sa jedná o zákazku, ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná, a z tohto dóvodu
verejný obstarávatel‘ bude pri výbere úspešného uchádzača postupovať podl‘a ~ 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní prieskumom trhu. Verejný obstarávatel‘ upozorňuje, že predkladatelia cenových ponúk nemóžu
v predmetnom verejnom obstarávaní uplatniť revízne postupy podl‘a zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im
žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na pinenie predmetu zákazky na základe nimi predloženej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01
00328545
2020724728
VÚB Rožňava
25126582 0200
Ing. Marek Nosko, starosta obce
obecmdl(~centrum. sk
±421 905 425 349

Druh verejného obstarávatel‘a: Obec — ~6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25 2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Hlavný predmet činnosti: Samospráva

2. Stručný opis predmetu obstarávania:

Telefón: 058 4881033 Fax: 058 4881032 Ičo: 328545 DIČ 2020724728
Bankové spojenie: VUB Revúca: 25126582 0200

Vaša značka: Naša značka:
816/1/2014

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Kontaktná osoba pre toto obstarávanie:
e-mail:
tel. kontakt:
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Dodávka služieb — telekomunikačně služby a dodávka tovarov mobilné telefóny, pre členov OH v projekte:
Občianska hliadka v obci Muránska Dlhá Lúka, ITMS kód projektu: 27120130618. („Tento projekt sa realizuje vd‘aka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“).

3. Druh zákazky a opis zákazky:
Poskytnutie služieb.
Predmetom zákazkyje dodanie 4 ks telefónov a telekomunikačných služieb v nasledujúcom rozsahu:
- neobmedzené volania v rámci siete operátora

- ině siete min. 250 vol‘ných minút mesiac
- viazanosť na max. 12 mesiacov
- dodanie 4 ks sim kariet
- dodanie 4 ks mobilných telefónov (min. parametre: konštrukcie - dotyková, displej min 4,5; možnosf wifi pripojenia,
súčasti: batéria, nabíjačka, návod na obsluhu v svk. jazyku).

4. Miesto a termín na poskytnutia služieb:
Požadovaná doba zabezpečenia služby je 12 mesiacov. Miesto uskutočnenia zákazkyje obec Muránska Dlhá Lúka.

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude verejný obstarávatel‘ financovať vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu: Občianska hliadka v obci Muránska Dlhá Lúka; ITMS kód projektu: 27120130618;
Kód výzvy: OP ZaSl FSR 2012 2.1 02; OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia; Prioritná os 2 - Podpora sociálnej
inklúzie; 2.1 Podpora SI osób ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zretel‘om na MRK.

6. Obsah ponuky:
Návrh na pinenie kritérií návrh ceny musí byť spracovaný ocenením celého predmetu zákazky. (pri telefónoch
uvádzaf mernú jednotku ks, pri paušálnych poplatkoch za telekomunikačné služby uvádzat‘ mernú jednotku mesiac).
Verejný obstarávatel‘ vyžaduje, aby uchádzač určil presnú cenu predmetu zákazky, v požadovanom množstve a plnení
v sume s DPH za mernú jednotku. Verejný obstarávatel‘ nebude akceptovať dodanie letáku, alebo všeobecnej ponuky,
z ktorej nebude jednoznačne vyplývaf celková cena zákazky v požadovanom rozsahu.
Uchádzač je povinný k ponuke priložiť printovú verziu výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu,
s vyznačením oprávnenosti na poskytovanie predmetnej služby. Tieto doklady je možné predložiť aj v neoverenej
fotokópii napr. ako výpis z obchodného registra vytlačený z internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.

7. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH v EUR, t.j. úspešným uchádzačom bude
vyhodnotený ten, kto v ponuke (cenovom návrhu) uvedie pre celý predmet zákazky najnižšiu cenu s DPH.

8. Podmienky predkladania ponúk:
Ponuku treba doručiť poštou, alebo osobne najneskór do 04.12.2014 do 12,00 hod, na adresu verejného obstarávatel‘a:
Obec Muránska Dlhá Lúka, Obecný úrad Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01, v uzavretej obálke s označením
„Ponuka, telefóny“ a taktiež s uvedením „Neotvárať“. Ponuka musí byť v určenej lehote doručená verejnému
obstarávatel‘ovi s uvedenými prílohami. V opačnom prípade, bude uchádzač z predmetnej sút‘aže vylúčený.

9. Minimálna lehota viazanosti ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční najneskór 07.12.20 14.

10. Variantné riešenie:
Verejný obstarávatel‘ neumožňuje predloženie variantného riešenia. Ponuku je potrebné predložit‘ na
celý predmet zákazky.

Telefón: 058 4881033 Fax. 058 4881032 Ičo: 328545 DIČ 2020724728
Bankové spojenie: VUB Revúca: 25126582 0200



O6ec 9víuráns&a ~Dfl~á Lú&a~, 05001

11. Inépodmienky:
Verejný obstarávatel‘ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal k povinnosti, umožniť kontrolu všetkým príslušným
kontrolným orgánom počas trvania celého projektu.

12. Predpokladaná cena predmetu obstarávania
Je určená vo výške 1 079,84 EUR bez DPH / za celý predmet zákazky.

V Muránskej Dlhej Lúke dňa 27.11.2014

štatutárny zástupca verejného obstarávatel‘a
Ing. Marek Nosko
starosta obce

Telefón: 058 4881033 Fax: 058 4881032 Ičo: 328545 DIČ 2020724728
Bankové spojenie: VUB Revúca: 25126582 0200


