
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 Obec Kynceľová, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 pism. b zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

 

 

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu“ 

 

 

 Identifikácia obstarávateľa: 

Názov organizácie: Obec Kynceľová 

Sídlo organizácie: 974 01 Kynceľová 39 

IČO : 00647659 

DIČ: 2021108914 

IČ DPH : nie je plátcom DPH 

Štatutárny zástupca : starostka obce Ing. Martina Kubišová, PhD. 

Bankové spojenie :  VÚB a.s. 

Číslo účtu:  3159054055/0200 

Tel: 048/4146016 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  

Ing. Martina Kubišová, PhD, mail: starosta@kyncelova.sk 

 

 Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia obecného rozhlasu. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny 

káblov, konzol a reproduktorov a ich doplnenia. Ozvučená musí byť celá obec. 

Rekonštruovaná časť musí byť napojiteľná na existujúci vyrozumievací modul so 

zosilovačom. 

Reproduktory : -     reproduktor má pevnú, tuhú konštrukciu 

- musí byť odolný voči poveternostným vplyvom 

- reproduktor má vysokú citlivosť 

- reproduktor má vhodnú frekvenčnú charakteristiku 

- reproduktor je smerový 

- výkon reproduktora 15w 100V 

- záruka 5 rokov 

 

Konzoly:  -    je pozinkovaná  

- spĺňa normy SSE 

- je uspôsobená na montáž reproduktorov aj samosperného kábla 

zároveň 

- je uspôsobená na montáž rôznych druhov stĺpov 

 

Samonosný kábel:  - celoplastový s medeným jadrom a oceľovým samonosným lankom 

 

Projektová dokumentácia obsahuje:   

 -    protokol o určení prostredia a vonkajších vplyvov 

- technickú správu 

- výkresy: vonkajšie rozvody OR – situácia 

           vypínací rozvádzač RV 

 detaily výškového osadenia reproduktorov na JB 



 detaily výškového osadenia reproduktorov na DB 

 detaily výškového osadenia reproduktorov na JO 

 konzoly 

 detail kotvenia a napojenia reproduktorov 

 detail križovania OR s cestami 

 

 

 Miesto dodania: 

Obec Kynceľová. 

 

 Lehota dodania: 

Do 30.11. 2014. 

 

 Predpokladaná hodnota zákazky: 

3750,- eur bez DPH. 

 

 Postup obstarávania: 

Podlimitná zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru 

a súvisiacich služieb. 

 

 Podmienky účasti:  

Uchádzač musí predložiť nasledovné dokumenty: 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa  

§ 26 ods. 1 písmeno f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a  

preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 písmeno e) alebo  

ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 4 a ods. 5 zákona  

č.25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu: 

a) doklad o oprávnení poskytovať tovar alebo službu, ktorá je predmetom zákazky. 

2. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je  

dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové  

nedoplatky a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili  

dodaniu predmetu zákazky. 

3. Cenovú ponuku na predmet zákazky vypracovanú na základe podrobného opisu  

predmetu zákazky. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.  

Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. 

V prípade, ak viacerí uchádzači predložia ponuky s rovnakou ponúkanou cenou, ktorá bude 

najnižšia, budú uchádzači vyzvaní k predloženiu zoznamu skúseností v predmete zákazky 

spolu s finančnou alokáciou pre predmet zákazky. Vybraný bude uchádzač, ktorý poskytol 

služby predmetu zákazky s väčšou alokáciou finančných prostriedkov. 

 

 Predloženie ponuky:  

Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou, osobne alebo mailom 

na adresu: 

Obec Kynceľová, 974 01  Kynceľová 39 v zalepenej a označenej obálke „OBSTARÁVANIE 

– Rekonštrukcia obecného rozhlasu NEOTVÁRAŤ!“, ako aj obchodným menom a sídlom 

verejného obstarávateľa a uchádzača. 

Lehota na predloženie cenovej ponuky: 16.10. 2014 do 12.00 hod. 

 

E-mailová adresa:  

starosta@kyncelova.sk 



Predmet mailu: „OBSTARÁVANIE – Rekonštrukcia obecného rozhlasu CENOVÁ 

PONUKA!“ 

 

 

 Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie tovaru a služieb v EUR s 

DPH.  

 

 Kritéria na vypracovanie cenovej ponuky:  

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie 

sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní a sprevádzkovaní tovaru 

a služby na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúry nesmie byť kratšia ako 90 

dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. 

 

 Dôležité informácie: 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.  

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.9 nie 

je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľ poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu.  

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezakúpiť predmet zákazky alebo neprijať žiadnu 

ponuku v prípade, že cena ponuky prekročila finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť 

hradené. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 46 zákona č.25/2006 Z.z. o 

verejnom obstarávaní. 

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si 

uchádzači hradia v plnej výške 

 

V Kynceľovej 9.10.2014 

 

       Ing. Martina Kubišová, PhD. 

               starostka obce  

 

 

  



Príloha č. 1 Výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky „Rekonštrukcia obecného 

rozhlasu“ 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Kynceľová, 974 01  Kynceľová 39 
 

Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

Názov,  alebo obchodné meno uchádzača: 
 

 

Sídlo uchádzača: 

 

 
 

Predmet zákazky  

Názov položky Jednotka 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Celková 

cena 

bez 

DPH 

Celková 

cena s 

DPH 

100V drôtový rohlas      

Kábel Cu so samonosným oceľovým 

lankom  
m 1050   

 

Konzola 
ks 35  

 
 

Tlakový reproduktor 100V, 15W, 106 

dB   

ks 
16   

 

Montážne a iné práce       

Projektová dokumentácia   ks 
2    

Montáž kábla podľa STN 33 3300    m 
1050    

Montáž a smerovanie 100V 

reproduktorov 

ks 
16   

 

Montáž konzoly podľa STN 34 2100 ks 
35    

Doprava a ostatné režijné náklady   ks 
1    

Celkom bez DPH       

 

 

DPH       

 Celkom s DPH       

 Cena za poskytnutie služieb obsahuje všetky náklady uchádzača. 
 
 
 
 
 

Dňa: .................................. 

 

 

                                                                                ............................................................ 

                                                                                       Pečiatka a podpis uchádzača 

 


