
VÝZVA 
na predkladanie cenových ponúk 

 
Obec Abrahámovce, ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať na 

predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : 
 

„Modernizácia a prekládka nevyhovujúceho stavu obecného rozhlasu“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) ZVO 
Názov: Obec Abrahámovce 
IČO: 
DIČ: 

00326101 
2020709790 

Sídlo: Obecný úrad č. 56, 059 72 Abrahámovce 
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Lapko 
Telefón: 052/4590434 
E-mail: 
Web-stránka: 

obec@abrahamovce.sk 
www.abrahamovce.sk 
 

2. Názov zákazky: 
Modernizácia a prekládka nevyhovujúceho stavu obecného rozhlasu. 
 
3. Druh predmetu obstarávania:  
Tovary. 
 
4. Kód CPV: 
32344250-3 Rozhlasové zariadenia 
51311000-5 Inštalácia rozhlasových zariadení 
51321000-8 Inštalácia rozhlasových vysielačov 
45111300-1 Demontážne práce 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  11 551,00 € bez DPH 
 
6. Výstup verejného obstarávania: 
Zmluva o dielo. 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa varovného a vyrozumievacieho systému 
(bezdrôtového obecného rozhlasu) a demontáž existujúceho systému v lokalitách obce 
Abrahámovce. 
V obci sa nachádza obecný rozhlas po drôte. Kabeláž a hlásiče sú osadené na oceľových 
podperných bodoch, alebo podperných bodoch vo vlastníctve VSD a.s.. Existujúci obecný 
rozhlas sa demontuje v celom rozsahu. 
Zákazka pozostáva z dodávky a montáže miestnych bezdrôtových hlásičov s digitálnym    
kódovaním v modulárnej  koncepcii s možnosťou ďalších funkcionalít. Celý systém má byť  
kompatibilný s pracoviskom integrovaného záchranného systému. 
Dosah vysielacieho signálu do vzdialenosti 8 km. Možnosť pripojenia neobmedzeného počtu 
bezdrôtových hlásičov k riadiacemu pracovisku. Počet reproduktorov podľa potreby 2 až 4 ks 
na jeden hlásič, bez navýšenia ceny. Systém na všetkých úrovniach zálohovaný tak, aby 
zabezpečil plnú prevádzku zariadenia pri výpadku dodávky elektrickej energie na dobu 



 

min.72 hodín v režime stanovenom pre koncové prvky varovania a vyrozumievania 
obyvateľstva. 
Realizácia zahŕňa: 
- vysielacie a riadiace pracovisko (ústredňa) s digitálnym kódovaním, ktoré pozostáva z 
vysielacej antény, zo skrine riadiacej jednotky vrátane vysokofrekvenčných časti, z vysielača 
vysokofrekvenčného signálu, z modulu riadenia, GSM modulu, záznamníka správ, zo 
software pre riadiace pracovisko so zapínaním jednotlivých hlásičov a z dynamického 
mikrofónu vrátane stojančeka. 
- 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 9 ks, ku ktorým bude pripojených  
minimálne 20ks nízko impedančných tlakových reproduktorov (106 dB),  
- montážne práce,  
- zaškolenie obsluhy,  
- doprava a ostatná réžia 
- demontáž existujúceho obecného rozhlasu. 

Pri preberaní diela budú odovzdané všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty. 

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet 
obstarávania. 
Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené prílohami 
tejto výzvy. 
 
8. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Abrahámovce, 059 72, kat. územie Abrahámovce, v zmysle projektovej dokumentácie. 
 
9. Termín dodania predmetu zákazky : 
Do 30 dní od vyzvania objednávateľom. 
 
10.Cena, spôsob určenia ceny: 
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. V ponúkanej cene musia byť 
zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 
- jednotková cena bez DPH 
- cena spolu bez DPH 
- cena spolu s DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou, montážou a demontážou, 
spustením do prevádzky, zaškolením obsluhy, dopravné náklady, odvoz odpadu. 
Ak výkaz výmer, alebo prílohy obsahujú konkrétny názov materiálu, berie sa tento ako 
príklad pre určenie požiadavky objednávateľa a je možné použiť ekvivalent takejto položky 
s lepšími, alebo zrovnateľnými parametrami. V cenovej ponuke musí byť uvedený druh 
materiálu, ktorý bude dodaný. 
 
11. Spôsob financovania : 
Zdroje – dotácia MF SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platba za dielo bude 
uskutočnená po dodaní a odovzdaní diela, bezhotovostným platobným stykom na základe 
vystavenej faktúry zhotoviteľom. 
 



 

 
 
12.Lehota na predloženie ponuky:  
Do 27.04.2020, do 10:00 hod. (rozhodujúci je dátum - čas doručenia, nie podania na poštovú 
prepravu). 
 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez 
jeho delenia a variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a realizáciu 
predmetu zákazky. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky s dodaním, montážou a 
demontážou, spustením do prevádzky, zaškolením obsluhy, dopravnými nákladmi a prácami 
súvisiacimi s predmetom zákazky ako celok v EUR bez DPH. 

V ponuke požadujeme predložiť nasledovné doklady a dokumenty: 
1/ Návrh na plnenie kritérií – cena.    
Uchádzač vyplní Prílohu č. 1 – Zadanie – Výkaz výmer. 
Jednotková cena nesmie byť nula, alebo záporné číslo. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH 
a ceny celkom uviesť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií. 
2/ (§ 32 ods.1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodávať predmet zákazky. 
- Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať, musí 
spĺňať/. 
3/ (§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača. 
4/ (§ 32 ods. 1 písm. g)  nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti 
ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ preukázať ..... “.– doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača. 
5/ Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy – príloha č. 4 tejto výzvy. 
6/ Uchádzač vyplní Prílohu č. 5 – Identifikačné údaje uchádzača. 
7/ Uchádzač doloží referencie realizovania obdobných projektov za predchádzajúce 3 roky od 
vyhlásenia verejného obstarávania. 
Projektová dokumentácia je zverejnená na stránke verejného obstarávateľa v sekcii Úradná 
tabuľa, prípadne na vyžiadanie uchádzača bude zaslaná elektronicky. 
 
14. Obhliadka stavby: 
Obhliadku odporúčame, obhliadka sa bude konať 22.04.2020 o 11:00 hod. Stretnutie 
účastníkov obhliadky bude v budove obecného úradu Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 
05972.  
 
15. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy elektronicky, poštou, alebo osobne 
do termínu uvedeného v bode 12 tejto výzvy. 
Na obálke, alebo v predmete mailu bude napísané - Neotvárať – „Bezdrôtový rozhlas - 
Abrahámovce“. 
Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 



 

16.Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria/kritérií a na 
základe nasledovných pravidiel jeho/ich uplatnenia: 
Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

a) cena (v EUR bez DPH) 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v 
EUR bez/s DPH. 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný 
vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle zmluvu.  
 
17. Otváranie ponúk:  
27.04.2020, o 18:00 hod., obecný úrad Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72. 
 
18. Postup pri otváraní ponúk:   
Otváranie ponúk je neverejné. 
 
19. Lehota viazanosti ponúk: 
06/2020 
 
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 
V Abrahámovciach dňa 17.04.2020. 
 
 

Ing. Stanislav Lapko 
    starosta obce 

 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Príloha č. 1: Zadanie – Výkaz výmer 
- Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
- Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača 
- Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo 
- Príloha č. 5: Identifikačné údaje uchádzača 


