Mesto Nováky
Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
________________________________________________________________________________
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na prevádzkovanie - prenájom a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v
meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov.

1. Identifikácia vyhlasovateľa/prenajímateľa OVS
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:

Mesto Nováky
Mestský úrad, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba za obstarávateľa:
Tel:
E-mail:

Ing. Dušan Šimka, primátor
00318361
2021211775
Ing. Ján Martina, prednosta mesta
+421 46/5121511
prednosta@novaky.sk
munovaky@novaky.sk
http://www.novaky.sk/

Web:

2. Názov predmetu súťaže
Prevádzkovanie - prenájom a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v meste Nováky s
kompletnou správou zákazníkov.
3. Forma zmluvného vzťahu
Nájomná zmluva o prevádzke a servise káblovej distribučnej siete (ďalej KDS).
4. Predmet verejnej súťaže
• Prevádzkovanie - prenájom KDS v meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov v zmysle
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení, na území mesta Nováky pre
vysielanie televíznych programov a vlastné vysielanie v súlade s príjmovými podmienkami signálu
v predmetnej lokalite a parametrami použitého zariadenia. Ďalej starostlivosť a správa existujúcich
zákazníkov. Bezplatný prenos signálu mestských bezpečnostných kamier.
• Vykonávanie servisu KDS a jeho zariadení. Zriaďovanie účastníckych prípojok, údržba siete a
zariadení KDS, odstraňovanie vzniknutých závad, obnova optickej siete, správa všetkých prístrojov
súvisiacich s funkčným chodom, zabezpečenie dodávky prístrojov a všetkých častí súvisiacich s

KDS (všetko v súvislosti s káblovou televíziou) - dodávané nájomcom minimálne v sume 3000€ za
rok. Odstránenie kritických porúch do 1 hodiny (úplný výpadok signálu).
• Bezplatné zabezpečenie retransmisie mestského televízneho vysielania.
• Prevádzkovateľ zabezpečí minimálny rozsah vysielacej ponuky káblovej televízie v
programovom rozsahu - digitálne vysielanie v rozsahu min. 40 programov.
• Prevádzkovateľ bude uhrádzať vlastníkovi KDS - Mestu Nováky poplatok za prenájom a
používanie KDS. Minimálna cena je 15 000 € za rok.
• Príjmy prevádzkovateľa tvoria poplatky prijaté od účastníkov KDS, pričom tieto poplatky za
základný balík neprekročia 6,00 €/mes./ účastníka vrátane DPH.
• Prevádzkovateľ uzavrie zmluvy s účastníkmi KDS na zriadenie a prevádzkovanie KDS a jeho
súčasti (káblová televízia).
• Prevádzkovateľ bude viesť presnú evidenciu o účastníkoch siete KDS.
5. Spôsob realizácie súťaže
Prevádzkovateľ zrealizuje predmet súťaže vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
6. Miesto realizácie
Mesto Nováky.
7. Termín realizácie
Prevádzkovanie KDS: začiatok od 1.9.2019 do 31.8.2024 – po dobu prenájmu 5 rokov.
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 Mestskom úrade v Novákoch, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky v pondelok,
utorok, stredu a piatok od 8.00 do 15:00 hod.
Termín fyzickej obhliadky skutočného stavu KDS v teréne je dňa 13. 06. 2019, zraz záujemcov o
obhliadku KDS je na Mestskom úrade v Novákoch o 9:00 hod.
10. Platobné podmienky
Prevádzkovateľ bude uhrádzať Mestu Nováky poplatok za nájom KDS mesačne, vždy do 25. dňa v
mesiaci na základe faktúry vystavenej vlastníkom KDS - Mestom Nováky.
11. Podmienky účasti uchádzačov
Ponuku môže doručiť len uchádzač, ktorý predloží:
a) Oprávnenie na podnikanie v celom rozsahu predmetu súťaže. Oprávnením na podnikanie sa
rozumie Výpis z obchodného registra, alebo Živnostenský list, resp. iné oprávnenie na podnikanie v
danej oblasti.
b) Zabezpečené kompletné práva na retransmisiu vysielania a zaplatené poplatky.
c) Čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá záväzky voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej
poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu
nie je vedené žiadne exekučné konanie.

d) Čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá splatné nesplnené záväzky voči vyhlasovateľovi.
e) Písomný súhlas navrhovateľa, podpísaný štatutárnym orgánom, že súhlasí so spracovávaním
svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
12. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
1. Titulný list - v ktorom bude uvedený plný zoznam všetkých dokumentov a presná identifikácia
uchádzača - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, telefón, fax, mail, štatutárny zástupca, IČO,
DIČ, bankové spojenie
2. Overenú kópiu z Obchodného registra, alebo Živnostenský list resp. iného oprávnenia.
3. Doklady preukazujúce kompletné práva na retransmisiu vysielania.
4. Cenový návrh riešenia predmetu súťaže - návrh výšky mesačného poplatku za užívanie KDS
uhrádzaného prevádzkovateľovi.
5. Cenový návrh riešenia predmetu súťaže - návrh výšky ročného nájmu za KDS uhrádzaného
vlastníkovi (prenajímateľovi) KDS.
6. Návrh výšky investície do inovatívnych riešení pre zlepšenie kvality signálu.
7. Programovú štruktúru káblovej televízie pri zachovaní minimálneho rozsahu uvedeného v bode 4
tejto výzvy.
8. Referencie o prevádzkovaní KDS.
9. Návrhy inovačných riešení na zlepšenie technického stavu KDS.
10. Návrh výšky poplatkov pre konečných užívateľov, pričom tieto navrhované poplatky nesmú
prekročiť výšku uvedenú v predmete súťaže.
13. Označenie ponuky
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)" a výrazné označenie: „NEOTVÁRAŤ".
14. Jazyk súťažnej ponuky
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
15. Spôsob doručenia ponúk
Termín na predkladanie ponúk je 20. 06. 2019, do 15:00 hod. na adresu Mestský úrad Nováky, Nám.
SNP 349/10, 972 71 Nováky. Ponuky je možné doručiť vyhlasovateľovi súťaže na túto adresu
poštou alebo osobne.
Za doručenú ponuku v stanovenom termíne sa považuje len ponuka, ktorá je doručené najneskôr v
termíne na predkladanie ponúk v sídle vyhlasovateľa súťaže.
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritérium

Cena

Váha (%)

Cena za servis

40

Cena za ročný nájom
KDS

60

Programová ponuka
Splnené podmienky v
bode 12

Body

17. Vyhodnocovanie ponúk
Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Vyhodnocovanie doručených ponúk bude v termíne 24. 06.
2019 na Mestskom úrade Nováky.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne
do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
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 vyhodnotením ponuky znáša v celom rozsahu uchádzač.
20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti
uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené návrhy.
21. Ochrana osobných údajov:
Vyhlasovateľ v súvislosti s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z OVS zhromažďuje, uchováva
a ďalej spracováva v písomnej a elektronickej forme, manuálne a automatizované osobné údaje,
najmä titul, meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo štatutárnych orgánov, členov
štatutárnych orgánov, prípadne zamestnancov (poverených osôb) uchádzača –právnickej osoby
atitul, meno, priezvisko, rodné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo uchádzača –fyzickej
osoby(ďalej len „Dotknutá osoba“).Vyhlasovateľ ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v
súlade splatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Vyhlasovateľ osobné údaje
Dotknutej osoby spracováva pre svoju vnútornú potrebu za účelom priebehu OVS, uzatvorenia a
plnenia kúpnej zmluvy po dobu, ktorá je ohraničená uplynutím jedného roka od maximálnej dĺžky
plynutia príslušných premlčacích a prekluzívnych lehôt určených k uplatneniu práv alebo splneniu
povinností, ktoré s účelom spracovania súvisia. V prípade, ak osobné údaje Dotknutej osoby nie sú
získané priamo od Dotknutej osoby, uchádzač výslovne vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť
Vyhlasovateľovi všetky osobné údaje poskytované na základe alebo v súvislosti s OVS stým, že pri
ich poskytnutí boli dodržané ustanovenia ZOOÚ a GDPR.

V Novákoch, dňa: 3.6.2019
v. r. .............................…..............
Ing. Dušan Šimka, primátor mesta
Zverejnené na úradnej tabuli mesta dňa: 3.6.2019
Zverejnené na webovom sídle mesta dňa: 3.6.2019
Zverejnené vo videotexte mesta dňa: 3.6.2019

