
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky 
Na zadávanie 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 
„zákon o verejnom obstarávaní“)  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ:  Obec Milhosť 
Sídlo:     Milhosť 6, 044 58 Milhosť 
Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
IČO:    31 947 034 
DIČ:    2021245699 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Kontaktná osoba:  Ing. Štefan Nagy 
Kontakt:    055 696 27 94 
E-mail:    sekretariat@obecmilhost.eu 
 

2. Predmet zákazky:  

Názov predmetu zákazky:   „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu “ 
 
Predmet zákazky musí byť vyhotovený v súlade s bodom č. 5 Opis predmetu zákazky tejto 
Výzvy.  

 
3. Druh zákazky: tovary, práce 

 
4. Číselný kód CPV: 

32310000-9 Rozhlasové prijímače 
50333100-9 Opravy a údržba rozhlasových vysielačov 
 

5. Opis predmetu zákazky 
5.1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia obecného rozhlasu. Rekonštrukcia pozostáva 

z výmeny káblov, konzol, hlasovej ústredne, reproduktorov a ostatného príslušenstva. 
5.2. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak niektorý z parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií 
uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo 
v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na 
predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje 
konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť 
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na 
ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách 
konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo 
vyššej kvalite. 



5.3. Podrobný rozsah predmetu zákazky je rozpísaný nasledovne: 
- Dynamický hlasovací mikrofón na husom krku     1x 
- Modul prehlásenie telefónom, pripája sa k telefónnej ústredni, integrovaná micro SD 

karta pre uloženie prednahratých hlásení vo formáte MP3 a WAV, kontakty pre 
prehrávanie hlásení, kontakt pre spínanie zosilňovača, plánovač   1x 

- Audio mix s integrovaným MP3 prehrávačom, fantómové    1x 
- Audio mix 6 vstupov, talkover, 3 pásmový ekvalizér    1x 
- Výkonový zosilovač mono 1x960 W, 100 V       1x 
- Tlakový reproduktor, odolný voči poveternostným vplyvom   60x 
- Inštalačný kábel točený 2 drat samonostný           2000 m 
- Konzola na stĺp         60x 
- Zásek pre zapojenie reproduktora na konzolu na stĺp    60x 
- Oceľový pas s úchytmi 300 mm       60x 
- 19“ rack 15U 600 mm 
- 19“ napájací panel 8x230 V 
- 19“ polica a4          2x 
- Spojovací materiál 
- Montáž a inštalácia systému 
- Technická správa, príp. výkresy, situácia umiestnenia  

 
6. Obhliadka miesta pred vypracovaním cenovej ponuky 

Pred zaslaním cenovej ponuky uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca 
uskutočnil obhliadku úseku rekonštrukcie obecného rozhlasu, aby si záujemca sám overil 
potrebný rozsah prác a získal potrebné informácie a podklady nevyhnutné na prípravu 
a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem 
potrebných prác uvedených v tejto výzve. Termín obhliadky si viete dohodnúť na t.č. 055 696 
27 94. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.  
Miesto začiatku obhliadky: Obecný úrad Milhosť, Milhosť 6, 044 58 
 

7. Miesto dodania predmetu zákazky – miesto dodania tovaru a uskutočnenia prác: 
Intravilán obce Milhosť,  kat. územie obce Milhosť. 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Milhosť formou bezhotovostného 
platobného styku, pričom preddavky sa poskytnú podľa dohody obidvoch strán v zmysle 
podmienok dohodnutých v Objednávke na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ uhradí 
finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

9. Cena  

Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách. Cena musí byť vo formáte: 

 



- ako cena celkom bez DPH,  
- výška a sadzba DPH a  
- cena celkom vrátane DPH (Príloha č. 1)  

 
Celková cena bude predstavovať náklady na všetky práce, materiály, technológie, 
skúšky a vyhotovenie súvisiacich dokladov a dokumentov atď., ktoré sú podľa 
zadávacej dokumentácie, technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky a užívanie 
bez obmedzení a vád. 

Položkový rozpočet a musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí 
obsahovať konkrétne výpočty jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá 
a pod.) 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky:  max.  14 000,00 Eur bez DPH 
 

11. Dôležité informácie: 
Pokiaľ výška predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 
určeného v tejto Výzve, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť ponuky pre 
účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ môže vykonať výber úspešného 
uchádzača na základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur. 
 

12. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na dodanie 
celej zákazky, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. 
 

13. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 

14. Lehota viazanosti cenových ponúk: 31.12.2021 
 

15. Lehota/miesto na predkladanie cenových ponúk: 
 
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 31.05.2021 (vrátane)  do 14:00 hod. Ponuky 
doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže 
a teda nebudú vyhodnocované. 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 
Ponuky je možné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo e-mailom.  

Ak uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu sekretariat@obecmilhost.eu, do predmetu 
správy uvedie Cenová ponuka – „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu “ . Všetky 
doklady v zmysle tohto bodu sa predkladajú vo formáte PDF (scan). 

 



V prípade doručenia poštou alebo osobne, musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na 
adresu:  Obec Milhosť, Milhosť 6, 044 58 Milhosť 
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, a heslom 
obstarávania „Cenová ponuka – „Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu “, ako aj 
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 
možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 
uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene 
EUR. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača. 

 
16. Termín otvárania ponúk: 01.06.2021, OcÚ Milhosť. 

 
17. Podmienky účasti uchádzačov: 

 
17.1. Vyplnená príloha č. 1: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
17.2. Vyplnená príloha č. 2: POLOŽKOVITÝ ROZPIS  
17.3. Vyplnená príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti 

vo verejnom obstarávaní 
17.4. Vyplnená príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o tom, že voči uchádzačovi nebolo 

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatku majetku 

17.5. Vyplnená príloha č. 5: Čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu 
záujmov v procese verejného obstarávania 
 

17.6. Osobné postavenie: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa §32 ods. 2. resp.- 
§32 ods. 4 a 5 predmetného zákona. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje 
z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, tzn.: vo vzťahu 
k preukazovaniu podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 
platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na 
účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi 
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) 
iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi nebolo zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
 
 
 
 



17.7. Technická a odborná spôsobilosť 
Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO 
predložením stručného Zoznamu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru 
ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných 
prác.  Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne identifikáciu zhotoviteľa, 
objednávateľa, rozsah plnenia podľa zmluvy, miesto a lehotu plnenia zmluvy (od do). 

 
18. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
19. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena tovaru v Eur (vrátane DPH). 
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O skutočnosti, 
že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. Ponuková cena musí kryť všetky 
náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných 
podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. 

 
20. Typ zmluvy:    Objednávka 

 
21. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Lehota na rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu bude do 60 dní od 
doručenia Objednávky úspešnému uchádzačovi.  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
1. Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu 

verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  
2. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia budú zaradené 

ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo 
výzve na predkladanie ponúk. Bude sa posudzovať splnenie podmienok účasti 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a jeho časti súťažných podkladov 
spôsobom SPLNIL-NESPLNIL. Ak bude uchádzač hodnotený aspoň v jednom prípade 
„NESPLNIL“, bude zo súťaže vylúčený.  

3. Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku 
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

4. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky 
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za dodanie predmetu zákazky.  

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak:  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
výzve;  

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;  
- nebude predložená ani jedna ponuka.  



6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných 

prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.  
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 

obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.  
 
S pozdravom        
 
 
 
 
 
 
V Milhosti, dňa 13.05.2021   .......................................................... 
           v.r. Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
 
 
 
Prílohy:  
(Príloha č. 1) Návrh na plnenie kritérií  
(Príloha č. 2) Položkovitý rozpis  
(Príloha č. 3) Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní  
(Príloha č. 4) Čestné vyhlásenie o tom, že voči uchádzačovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatku majetku 
(Príloha č. 5) Čestné vyhlásenie uchádzača o vylúčení konfliktu záujmov v procese verejného 
obstarávania  


