Obec Hodejov, Hodejov č. 141, 98031 Hodejov
Č.j. 279/20
VÝZVA
na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenia stavebných prác
„Bezdrôtový informačný systém v obci Hodejov “.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie: Obec Hodejov
Sídlo organizácie: Hodejov č. 141, 98 031 Hodejov
IČO: 00318752
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Veronika Katyiová
Telefón: 047/5683012, 0907 344 560
Fax: 047/5683102
E-mail: ocuhodejov@mail.t-com.sk

2. Opis predmetu zákazky : Bezdrôtový informačný systém v obci Hodejov
Predmetom zákazky je realizácia bezdrôtového rozhlasového v lokalitách obce Hodejov , ktorá
pozostáva z dodávky a montáže miestnych bezdrôtových hlásičov s digitálnym kódovaním v
modulárnej koncepcii, teda s možnosťou ďalších funkcionalít.

3.

CPV kódy:

32344250-3 Rozhlasové zariadenia
51311000-5 Inštalácia rozhlasových zariadení
51321000-8 Inštalácia rozhlasových vysielačov
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Hodejov
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 31.12.2020
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne na adresu verejného obstarávateľa do
11.11.2020 do 10:00 hod .
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude
akceptovaná.
7. Kritérium na hodnotenie ponúk : najnižšia cena

8. Termín vyhodnotenia ponúk: 16.11.2020 15:00 hod. v kancelárii starostky obce
9. Použitie elektronickej aukcie: nie
10. Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle
§ 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

11. Ďalšie informácie
-

Predložená ponuka je konečná bez možnosti navýšenia
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka, a Zmluva o diela
Stavbu je možné obhliadnúť po dohode so starostkou obce Katarínou Jakabovou –
097 344 560 .

V Hodejove dňa 9.11.2020

........................................................
Katarína Jakabová – starostka obce

Príloha č. 1

Obec Hodejov
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