
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

(Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie služby podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej len „zákon“) 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Lechnica 

Sídlo:   Lechnica 92, 059 06 

IČO:   00696293 

DIČ:   2020703300 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK40 5200 0000 0000 0877 9485 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania a veciach technických:  

Jozef Musala, starosta obce 

Telefón: +421 901 713 155 

Email:  lechnica@slnet.sk 

2. Predmet zakázky: 

 

2.1. Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu“ 

 

2.2. Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru a prác 

 

2.3. Bežná dostupnosť podľa §2 ods. 5 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní: Nie bežne dostupná 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Lechnica. 

Predmetom zákazky je realizácia bezdrôtového rozhlasového a varovného systému v lokalite obce 

Lechnica. Zákazka pozostáva z dodávky a montáže miestnych bezdrôtových hlásičov s digitálnym 

kódovaním v modulárnej koncepcii, teda s možnosťou ďalších funkcionalít. Celý systém má byť 

kompatibilný s pracoviskom Integrovaného záchranného systému (IZS). 

Realizácia tohto systému bude zahŕňať: 

- vysielacie a riadiace pracovisko (ústredňu) s digitálnym kódovaním, ktoré pozostáva z vysielacej 

antény, skrine riadiacej jednotky vrátane vf. časti, vysielača vf. signálu, modulu riadenia, software pre 

riadiace pracovisko so zapínaním jednotlivých hlásičov a z dynamického mikrofónu vrátane 

stojančeka. Dosah vysielacieho signálu do vzdialenosti 8 km. Možnosť neobmedzeného počtu 

bezdrôtových hlásičov k riadiacemu pracovisku. 

- prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním so záložným zdrojom, spínaným koncovým 

modulom, ktorý dokáže eliminovať výkyvy v sieti, s reguláciou hlasitosti každého reproduktora 

osobitne a s automatickým dobíjaním v počte 9 ks, ku ktorým bude pripojených minimálne 18 ks 

nízko impedančných tlakových reproduktorov (106 dB) 

- montážne práce 

- zaškolenie obsluhy 

- doprava a ostatná réžia 

Návrh rozmiestnenia s technickým riešením je k nahliadnutiu na adrese sídla verejného obstarávateľa. 

Odporúča sa obhliadka na mieste, termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Zastavané územie obce Lechnica 

 

mailto:lechnica@slnet.sk


5. Cena 

Ponúkaná cena musí byť konečná a úplná, vrátane všetkých nákladov za všetky potrebné práce vrátane 

použitia strojov, prístrojov, zariadení a dopravy, celková cena bude uvedená s DPH 

Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

a) Navrhovaná zmluvná cena bez DPH (max. na dve desatinné miesta) 

b) Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky vrátane 20 % DPH (max. na dve desatinné miesta) 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, 

verejný obstarávateľ nebude na takúto skutočnosť prihliadať. Uchádzač doplní svoje identifikačné 

údaje a cenu. 

 

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky 

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť 

 

7. Variantné riešenie 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky 

10 500 EUR bez DPH 

 

9. Lehota na dodanie, alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Najneskôr do 4 týždňov od účinnosti podpísanej zmluvy, resp. vystavenia objednávky. 

 

10. Lehota viazanosti ponúk: 

Do 31.12.2018 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku je uchádzač povinný predložiť najneskôr dňa 3. decembra 2018, do 12:00 hod. elektronicky, 

poštou, alebo osobne na adresu obecného úradu. 

Ponuka v listinnej forme musí byť predložená v nepriehľadnej obálke s označením: „CP – 

ROZHLAS – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením mena  a adresy uchádzača. Dátum poštovej pečiatky nie 

je rozhodujúci. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzači predložia cenovú ponuku na zhotovenie predmetu zákazky a tieto doklady: 

12.1. Vybratý uchádzač predloží sken/kópiu dokladu o oprávnení na realizáciu predmetu zákazky, 

v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu 

zákazky, ktorým môže byť: 

     12.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie, alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá 

                 fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), 

     12.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická 

                 osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) 

     12.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov 

 

13. Obsah ponuky: 

Uchádzačom predložená ponuka v slovenskom jazyku musí obsahovať: 

     1) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 12.1. a 12.2. tejto výzvy 

Do návrhu zmluvy uchádzač doplní: 

     - svoje identifikačné údaje 

 

 



14. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkov v EUR s DPH 

 

15. Podmienky financovania 

Platba za realizáciu predmetu zákazky sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po 

dokončení a odovzdaní diela v súlade so Zmluvou. Preddavky ani zálohové platby verejný 

obstarávateľ nebude poskytovať. Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie Ministerstva 

financií, príp. rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

16. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa §536 a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania. 

 

17. Doplňujúce informácie 

1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma. 

2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu cenu na predmet zákazky. 

3) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní 

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 

5) V prípade ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 

ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať 

od úspešného uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 12.1. tejto 

výzvy. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní, ak 

nebola predložená žiadna ponuka, alebo ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie služby podľa §117 

zákona o verejnom obstarávaní ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, alebo 

cenová ponuka je vyššia ako schválené finančné prostriedky na realizáciu predmetu zákazky. 

 

 

 

          Jozef Musala 

                                                                                                                                 starosta obce 

 

 

Prílohy: 

- Cenová ponuka  

 


