
OBEC  SLANSKÁ  HUTA 
Slanská Huta č. 68, 044 17  Slanec, IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

VEC: Výzva na poskytnutie cenovej ponuky pre účely prieskumu trhu.

Obec Slanská Huta, ako verejný obstarávateľ zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.   
o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) s názvom „Modernizácia miestneho 
rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas."

V súvislosti s realizáciou prieskumu trhu Vás vyzývame, aby ste verejnému 
obstarávateľovi predložili cenovú ponuku na uvedené služby v termíne do 31.07.2015. 

Proces obstarania je výber zmluvného partnera na základe informácií získaných 
prieskumom trhu,  zákazky na poskytnutie služieb s predpokladanou hodnotou nižšou ako    
10 000,- € bez DPH. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa zákona            
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú 
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

S pozdravom 

                                                                                                                        Daniel  Stančik
starosta obce



Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie
 Modernizácie miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas

v  zmysle § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Slanská Huta
IČO: 00691330
Kontaktná osoba: Daniel Stančik
Obec: Slanská Huta
PSČ: 044 17
Ulica a číslo: Slanská Huta 68
Telefón: 0911 274 982
Elektronická pošta: starosta@slanskahuta.sk
Internetová adresa: www.slanskahuta.sk 

2. Názov zákazky: 

„Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas“

3. Miesto dodania služby:

Obec Slanská Huta.
Účastníci môžu vykonávať obhliadku predmetu zákazky v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase 
od 8:00 do 15:00 hod. 

4. Predmet a rozsah zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia bezdrôtového rozhlasového a varovného systému 
v lokalitách obce Slanská Huta. 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. 

Realizácia tohto systému bude zahŕňať: 
   - vysielacie a riadiace pracovisko (ústredňa) s digitálnym kódovaním, ktoré pozostáva z vysielacej   
antény, zo skrine riadiacej jednotky vrátane vf. časti, z vysielača vf. signálu, z modulu riadenia,          
zo software pre riadiace pracovisko so zapínaním jednotlivých hlásičov a z dynamického mikrofónu 
vrátane stojančeka. Dosah vysielacieho signálu - do vzdialenosti 8 km. Možnosť pripojenia  
neobmedzeného počtu bezdrôtových hlásičov k riadiacemu pracovisku. 
   - prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním so záložným zdrojom, so spínaným 
koncovým modulom, ktorý dokáže eliminovať výkyvy v sieti, s reguláciou hlasitosti každého 
reproduktora osobitne a s automatickým dobíjaním v počte 11 ks, ku ktorým bude pripojených 
min. 20 ks nízko impedančných tlakových reproduktorov (106 dB, RAL 6034), 
   - montážne práce, 
   - zaškolenie obsluhy, 
   - doprava a ostatná réžia.
 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia realizácie: 

Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania 
- začiatok : cca 10.8.2015 
- ukončenie : najneskôr 30.9.2015. 

http://www.slanskahuta.sk/


6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva financií SR a rozpočtu obce Slanská Huta, 
pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za 
skutočne zrealizované služby. 

7. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo: 

Uchádzač predloží: 
- doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t. j. 
výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia). 

8. Súťažné podklady tvorí: 

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 24.7.2015, 
2. krycí list ponuky. 

9. Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to: 
1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH),
2. doklady podľa bodu č. 7. 

10. Lehota / miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predloženie ponuky: 31.07.2015 do 11:00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Slanská Huta, Slanská Huta č. 68, 044 17. 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „Neotvárať“ a heslom 
„Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas“
osobne alebo poštovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena (vrátane DPH) 
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ 
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4
zákona č. 25/2006 Z.z., 
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí 
výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo 
zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 46) a tiež v prípade, ak 
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. 
a obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, 
- víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 



Cenová ponuka

Názov zákazky: 
„Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na digitálne riadený bezdrôtový rozhlas“

Identifikačné údaje uchádzača: 

Telefón: 

E-mail: 

P.č. Predmet obstarávania MJ Cena bez
DPH v € za

MJ

Cena celkom
bez DPH v €

Cena celkom
s DPH v €

1. Vysielacie a riadiace pracovisko        
s digitálnym kódovaním pre 
bezdrôtový varovný a informačný 
systém  komplet 

ks

2. Prepojenie s existujúcou 100 V 
rozhlasovou ústredňou

ks

3. Prijímacie bezdrôtové hlásiče  
s digitálnym ovládaním, prijímacou 
anténou a montážnym materiálom

ks

4.  Tlakové reproduktory vo farebnom 
prevedení RAL 6034 odolným voči 
UV žiareniu

5. Montážne práce

6. Zaškolenie obsluhy na riadiacom 
a podriadených pracoviskách

7. Doprava a ostatná réžia

SPOLU: --- ---

Dátum: 

Podpis a pečiatka uchádzača: 


