Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Špecifikácia na vypracovanie ponuky na predmet súťaže:
„Prevádzkovanie - prenájom KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO
SYSTÉMU (KDS) pre vysielanie nezmenených programov a vlastné
vysielanie, vrátane internetovej časti KDS"

1.VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Marek Rakoš, starosta obce
00322521

2. NÁZOV PREDMETU SÚŤAŽE
„Prevádzkovanie - prenájom KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU (KDS) pre
vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie, vrátane internetovej časti
KDS".

3. FORMA ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Zmluva o prevádzkovaní v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Zb.

4. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je:
 Prevádzkovanie - prenájom KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO SYSTÉMU (KDS)
a s tým súvisiace služby s prevádzkou KDS v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z.
o vysielaní a retransmisii v platnom zmení na území obce Raslavice pre
vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie v súlade s príjmovými
podmienkami signálu v predmetnej lokalite a parametrami použitého zariadenia.
Administrácia internetovej časti KDS, vrátane jej konfigurácie.
 Zriaďovanie účastníckych prípojok, údržba siete a zariadení KDS, odstraňovanie
vzniknutých závad, správa všetkých prístrojov súvisiacich s funkčným chodom,
zabezpečenie dodávky prístrojov a všetkých častí súvisiacich s KDS (všetko
v súvislosti s káblovou televíziou a internetom) a vlastné vysielanie na náklady
prevádzkovateľa. V súčasnosti je zriadených 300 účastníckych prípojok káblovej
televízie, 110 účastníckych prípojok internetu, z toho 102 platiacich užívateľov
internetového pripojenia.
 Prevádzkovateľ zabezpečí minimálny rozsah vysielacej ponuky káblovej televízie
v nasledujúcej programovej štruktúre: - Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ +, Markíza,
Doma, Dajto, TA3, ČT1, ČT2, Nova, Prima, Óčko, NoeTV, Lux, Šlager, Senzi+,
minimálne 4 prémiové programy –
1x Šport, 1x Detský, 1x Filmový,
1x Dokumentárny a INFO kanál.
 Prevádzkovateľ bude uhrádzať vlastníkovi KDS – obci Raslavice mesačne
poplatok za používanie KDS.
 Príjmy prevádzkovateľa tvoria poplatky prijaté od účastníkov KDS , pričom tieto
poplatky neprekročia 6,00 €/ mes.- Televízia a 10,00€/ mes. - Internet
 Prevádzkovateľ zrealizuje predmet súťaže vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
 Prevádzkovateľ uzavrie zmluvy s účastníkmi KDS na zriadenie a prevádzkovanie
KDS a jeho súčastí (internet, káblová televízia).
 Prevádzkovateľ bude viesť presnú evidenciu o účastníkoch siete KDS.




Prevádzkovateľ zabezpečí internetovú konektivitu siete pre minimálnu prenosovú
rýchlosť sťahovania zákazníka na 5 Mbit/s
Predmetom súťaže nie je prevádzkovanie INFO kanála obce.

6. MIESTO REALIZÁCIE
Obec Raslavice
7. TERMÍN REALIZÁCIE
Začiatok prevádzkovania KDS:
Koniec prevádzkovania KDS:

od 1.6.2015
na dobu neurčitú

8. OBCHODNÉ PODMIENKY
V súlade s Obchodným zákonníkom.

9. TECHNICKÉ PODMIENKY
V súlade s podrobnou špecifikáciou predmetu súťaže.
Projektová dokumentácia KDS je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade
v Raslaviciach, Hlavná 154, Raslavice v pracovných dňoch od 8:00 hod do 15:00 hod.
Termín fyzickej obhliadky skutočného stavu KDS v teréne je 22.04.2015 o 9:00 hod.,
stretnutie záujemcov o obhliadku na Obecnom úrade v Raslaviciach
10. PLATOBNÉ PODMIENKY
Budúci prevádzkovateľ bude uhrádzať Obci Raslavice poplatok za užívanie KDS mesačne
vždy do 15-teho dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac na základe faktúry vystavenej
vlastníkom KDS - Obcou Raslavice.

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Ponuku môže doručiť len uchádzač, ktorý má:
a) Oprávnenie na podnikanie v celom rozsahu predmetu súťaže. Oprávnením na
podnikanie sa rozumie Výpis z obchodného registra, alebo Živnostenský list, resp.
iný oprávnenie na podnikanie v danej oblasti.
b) Zabezpečené kompletné práva na retransmisiu vysielania a zaplatené poplatky.

12. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
1. Titulný list – v ktorom bude uvedený úplný zoznam všetkých dokumentov a presná
identifikácia uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, telefón, fax,
štatutárny zástupca, IČO, DIČ, bankové spojenie
2. Výpis z Obchodného registra, alebo Živnostenský list, postačuje výpis z internetového
portálu www.orsr.sk, resp. www.zrsr.sk.
3. Cenový návrh riešenia predmetu súťaže – návrh výšky mesačného poplatku za
užívanie KDS uhrádzaného prevádzkovateľom vlastníkovi KDS – Obci Raslavice.
4. Návrh výšky investície do inovatívnych riešení pre zlepšenie kvality signálu.
5. Programovú štruktúru káblovej televízie pri zachovaní minimálneho rozsahu uvedeného
v bode 4 tejto výzvy.
6. Referencie o prevádzkovaní KDS.
7. Návrhy inovačných riešení stavu KDS.
8. Návrh výšky poplatkov pre konečných užívateľov, pričom tieto navrhované poplatky
nesmú prekročiť výšku uvedenú v predmete súťaže.
13. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale (obálke), na ktorom z vonkajšej strany
musí byť uvedené:
 Názov a adresa vyhlasovateľa súťaže
 Obchodné meno a adresa uchádzača
 Názov predmetu súťaže: „Prevádzkovanie KÁBLOVÉHO DISTRIBUČNÉHO
SYSTÉMU (KDS) pre vysielanie nezmenených programov a vlastné vysielanie,
vrátane internetovej časti KDS".
 Výrazné označenie: „NEOTVÁRAŤ“
14. JAZYK SÚŤAŽNEJ PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

15. DORUČENIE PONÚK
Termín na predkladanie ponúk je stanovený na 29.4.2015, do 15:00 hod, na adresu Obec
Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice. Ponuky je možné doručiť vyhlasovateľovi súťaže
na túto adresu poštou, alebo osobne.
Za doručenú ponuku v stanovenom termíne sa považuje len ponuka, ktorá je doručená
najneskôr v termíne na predkladanie ponúk v sídle vyhlasovateľa súťaže.

16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú:
- cena za prevádzkovanie – nájom KDS
- programová štruktúra káblovej televízie
- referencie
- návrhy inovačných riešení – vylepšenie kvality signálu
- návrhy výšky poplatkov pre účastníkov KDS

17. VYHODNOCOVANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
Vyhodnocovanie doručených ponúk bude v termíne 29.04.2015 o 19:00 hod v obradnej
miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach, počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
O výbere najvýhodnejšej ponuky rozhodnú zúčastnení poslanci obecného zastupiteľstva.

18. STANOVENIE PONUKOVEJ CENY
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, bude vyjadrená v EURO.

19. NÁKLADY NA PONUKU
Všetky náklady súvisiace s vyhotovením ponuky znáša v celom rozsahu uchádzač.

Marek Rakoš
Starosta obce

