Oznámenie o zámere zadať zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní.
Telekomunikačný úrad SR v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z . z. o verejnom
obstarávaní zverejňuje zámer zadať zákazku na poskytnutie služby "Právne
poradenstvo počas priebehu výberového konania na vydanie individuálnych
povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a
2600 MHz".
Rozsah: Právny audit postupu Telekomunikačného úradu SR a konzultácie pri
vyhodnocovaní splnenia podmienok určených vo výzve na predloženie ponúk do
výberového konania na vydanie individuálnych povolení na apoužívanie frekvencií z
frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz zverejnených vo Vestníku TÚ SR č.
4 z 28. augusta 2013.
Lehota na predkladanie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 10. 10. 2013 do 14,00 h.
Predkladaná hodnota predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky:
Predpokladaná hodnota zákazky: zákazka na poskytnutie služby v zmysle § 9, ods. 9
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V poskytnutej informácii o predpokladanej hodnote zákazky sa uvedie hodinová sadzba
účtovaná predkladateľom cenovej ponuky za všetky práce spojené s dodaním predmetu
zákazky v zložení:
- hodinová sadzba bez DPH
- DPH
- hodinová sadzba vrátane DPH
Celková cena za dodanie predmetu zákazky (súčet všetkých faktúrovaných hodinových
sadzieb) nesmie prekročiť sumu 19 000,-Eur.
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom
zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na
úplné a riadne plnenie objednávky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.
Ak predkladateľ cenovej ponuky nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť
požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

Cenovú ponuku žiadame zaslať e-mailom na adresu:
pavol.macko@teleoff.gov.sk
Kritérium hodnotenia:
Najnižšia hodinová sadzba vrátane DPH.

V Bratislave dňa 07. októbra 2013.

