OBEC ORECHOV Á POTÔŇ,

93002 Orechová Potôň, Č. 281, IČO 00305669

Dňa: 07.11.2013

Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky
pre zadanie zákazky TOV AR
PREDMET OBSTARÁVANIA:
na meranie rýchlosti.

TOVAR - 34932000-9

3 ks radarov. Požadované

vybudovanie radarového systému

technické

parametre:

napájanie

solárne

a z verejného osvetlenia, komunikácia cez bluetooth, pamäť minimálne na 100 dní, štatistika
meraní, trojmiestny display, veľkosť písmen 300 mm, má blikať pri prekročení nastavenej
rýchlosti nápis spomaľ, má vypísať aktuálnu rýchlosť.
1 kus solárne napájanie, 1 kus napájanie na 220 V, 1 kus napájanie z verejného osvetlenia
obce.
Nakoľko sa jedná o zadávanie podlimitnej zákazky- nízka hodnota podľa § 9 ods. 9 zákona č.
95/2013 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uverejnení verejnej výzvy sú vyzvaní traja záujemcovia aby predložili cenové ponuky
im doručené

po
a sú

podklady ( technický popis) k vypracovaniu cenovej ponuky - Bol vyžiadaný

doklad o oprávnení podnikať (VÝPisz OR SR, ŽL.,
Predpokladaná
~

Pri výbere

cena zákazky do 6000,00 € bez DPH,
dodávateľa

a dodávateľské

kritériom

práce. S úspešným

hodnotenia
uchádzačom,

je najvýhodnejšia
ktorý ponúkne

cena za inštalačné
najnižšiu

cenu, bude

obstarávateľ rokovať a zadávať zákazku na dodanie a montovania radarového systému.
~

Výstavbu radarového systému treba dokončiť do 30 dní od odovzdanie staveniska

~

Zmluvu na dodanie radarového systému vyhotoví predajca.

~

Vysvetlenie

podkladov poskytne starosta obce do 18.11.2013 do 0700 hodín. Termín na

predkladanie ponúk je do 18.11.2013 do 0800 hodín,

na Obecný úrad 932 01 Orechová

Potôň, ponuky sa predkladajú v slovenčine.
sa uskutoční 18.11.2013 o l000hodine,

~

Otvorenie obálok

na Obecnom úrade.

~

Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke s označením zákazka cenová ponuka
"radar" neotvárať.

~

Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2013

Verejná výzva bude vyvesená na informačnej tabuli a webovej stránke v PROFILE obecného
úradu v Orechovej Potôni. Dátum vystavenia od 07.11.2013 do 18.11.2013. Môžu sa písomne
prihlásiť ďalší záujemcovia o zhotovenie zákazky. Nepublikovalo

sa vo vestníku verejného

obstarávania.
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................................................
obstarávateľ - Ing. Szilárd Gállfy
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