O B E C

R U D I N A

Rudina č. 442, 023 31 Rudina

Naša značka :
1/2012 PT

Vec:

Vaša značka:

Vybavuje:
Mičianová

Dátum :
28.02.2011

Prieskum trhu na prevádzkovateľa obecnej káblovej televízie

Obec Rudina v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou v súlade so Zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6 písm. B),
§ 4 ods. 1., § 102 zašle na základe vyžiadania potrebné podklady , alebo umožní
oboznámenie a s podkladmi na obecnom úrade, ktoré sú potrebné k predloženiu ponuky.

Predmet obstarania :

CPV kategórie 92230000-2 – Služby káblového

rozhlasu a televízie -

Podmienky
Podmien
ky :
A ) - prevádzkovanie obecnej káblovej televízie dňom : 01.04.2012.

B ) – ponuka uchádzača , ktorá musí obsahovať :
1. Minimálna programová skladby : STV 1, STV 2, TV Doma, JOJ, JOJ Plus, TA3, Markíza, ČT 1,
ČT 2, Prima , Nova, Eurosport CZ, TV Barandov, Discovery, ,Disney Chanel, PRO 7, Viasat
History, Viasat Nature, MusiQ 1, INFI/TV Patriot, NOE
2. Cena uvedenej programovej skladby s DPH
3. Termín a úhradu odstraňovaných porúch
4. Ďalšie perspektívy rozvoja obecnej káblovej televízie
5. Niečo na vyše......................

Termín predloženia ponuky :

do 08.03.2012 do 12,00 hod

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk

08.03.2012 po 12,00 hodine.

Vyhodnotenie doručených ponúk :

08.03.2012 o 14,00 hodine

Adresa doručenia ponúk :

Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina

Tel. 041/4214513

E- mail : starosta@rudina.sk , 0908 902 738

IČO : 00 314 251

Adresát uloží ponuku do samostatného obalu
Obal ponuky musí obsahovať :
- adresu uchádzača ( názov, alebo obchodné meno, adresa sídla, alebo miesto
podnikania )
- obálky označte heslom : Káblová televízia Rudina
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku , náklady na vypracovanie ponuky
znáša uchádzač
alebo e- mailom na adresu : starosta@rudina.sk
Ďalšie informácie, prípadne oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou je
možné získať osobne počas stránkových dni, alebo na základe vopred
dohodnutého termínu a to telefonicky na čísle 041 421 41 13,21, 0908 902 738,
alebo na e – mailovej adrese : starosta@rudina.sk

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk
v prieskume, nevybrať ani jednu z ponúk.

S pozdravom

Ing. Anna Mičianová
starostka obce

