
Obec Hranovnica
 _____________________________________________________________ 

 Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica 

          
vyhlasuje

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 6/2016

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Hranovnica
Štatutárny orgán: Vladimír Horváth, starosta obce
Sídlo: Sládkovičova č. 398, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
Telefón: 0915 915 092
E-mail: prednosta@lj.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK8656000000003449947003    

2. Predmet zákazky:

Kompletná rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Hranovnica

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

17 686,83 € bez DPH

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

5. Termín vykonania zákazky: 

Do 29.7.2016.

6. Opis zákazky:

Predmetom  zákazky  je  kompletná  rekonštrukcia  obecného  rozhlasu  v  obci  Hranovnica.
Podrobnejšia špecifikácia zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 výzvy.
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7. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:

Najneskôr do  11.4.2016 do 11.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ,
adresát a heslo: „ Rozhlas“ - NEOTVÁRAŤ

8.  Požadované obchodné podmienky:

a) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v €; uviesť cenu bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie je
platcom  DPH,  uvedie  cenu  celkovú.  Cena  musí  byť  konečná  a  musí  zahŕňať  všetky  náklady
uchádzača. Cena musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do vykonania diela,
b) faktúru za vykonanie diela doručiť do 14 dní po odovzdaní diela,  platobné podmienky budú
dohodnuté v zmluve o dielo.

9. Obsah ponuky a požadované prílohy:

a) kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra ako potvrdenie, že uchádzač je
oprávnený vykonať požadované dielo,
b) čestné vyhlásenie,  že uchádzač má vyporiadané pohľadávky voči zdravotným poisťovniam a
sociálnej poisťovni, že nie je v konkurze a nedlhuje svojím zamestnancom mzdu,
c) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osoby
oprávnenej konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo).
d) čestné vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tejto výzve.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom pre hodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky. Vyhlasovateľ je povinný
prihliadať na mimoriadne nízku ponuku v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní.

V Hranovnici, dňa 31.3.2016

 Vladimír Horváth
     starosta obce
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Príloha č. 1

Špecifikácia ústredne

Koncový zosilňovač 100V
- výkonový zosilňovač 1500W RMS 2000W max
- výstupy: 100V/70V/8-16 Ohm
- frekvenčný rozsah: 60Hz - 16 kHz
- skreslenie: 0,1%
- napájanie: 230V/50Hz

Rozhlasová ústredňa
- zabudovaný tuner (AM/FM) s CD, MP3/ MP4 prehrávačom
- indikácia výstupnej úrovne
- výkon: 180W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm)
- frekvenčný rozsah: 50Hz - 18 kHz
- napájanie: 230V/50Hz

Stolový mikrofón
- mikrofón so zabudovaným gongom

Odposluch s reguláciou
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Výkaz - výmer

Poradové Popis položky Množstvo Merná Jednotková (bez DPH) Cena: (bez DPH
číslo: výkaz - výmer: výmera: jednotka: cena: EUR EUR

1. Materiál, práca:
1. Rozhlasová ústredňa + príslušenstvo 1 x
2. Tlakový reproduktor XHK 8515 80 ks
3. Držiak reproduktora na stĺp / ZIN svorka na potrubie (ST 10) + ZIN pripojovacia svor 80 ks
4. Kábel (šnúra CYLY) H03VV-F 2x1 80 m
5. Závesný kábel 1-AES 2x1=NFA2X m
6. Napichovacie svorky ENSTO SLIW 11.1 320 ks
7. Napínacie svorky ENSTO SO157 (2x16-35) 56 ks
8. Rúrka ohybná KOPOFLEX 40 130 m
9. Výstražná fólia 130 m
10. Krabica rozvodná 80 ks
11. Spojovací a drobný inštalačný materiál 1 x
12. Dodávka materiálu 7 %
13. Demontáž starého rozhlasového vedenia m
14. Montáž držiakov reproduktorov 80 ks
15. Montáž a zapojenie reproduktora 80 ks
16. Výkop ryhy, úprava lôžka 130 m
17. Zaťahovanie kábla do trubky, uloženie kábla do ryhy 130 m
18. Montáž napínacej svorky 56 ks
19. Montáž závesného kábla m
20. Montážna plošina 120 hod
21. Pridružený výkon + nepredvídané práce 12 %

6 400

4 200

6 400
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