Mesto Sládkovičovo
F u č í k o v a u l. č. 3 2 9, 9 2 5 2 1 S l á d k o v i č o v o

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
tel.:
e-mail:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó
00306177
031/784 27 12
sladkovicovo@sladkovicovo.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Norbert Mészáros
Telefón:

0908 807 172

Email:

norbert.meszaros@sladkovicovo.sk

2. Názov predmetu obstarávania:
„Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo“
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
32000000-3 - Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
32310000-9 - Rozhlasové prijímače
32331300-5 - Prístroje na reprodukciu zvuku
4. Komplexnosť uskutočnenia prác:
4.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
4.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
4.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
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5. Zdroj finančných prostriedkov
5.1 Zákazka bude financovaná:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
6. Miesto dodania/realizácie predmetu zákazky:
6.1 Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329/159, Sládkovičovo 925 21
7 Opis predmetu zákazky:
7.1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho rozhlasového systému v meste
Sládkovičovo, výmenou na nové rozhlasové prijímače a ústredňu.
Požiadavky ústredne:
-

riadiaci softvér, ktorý umožňuje nahrávať a plánovane spúšťať hlásenie automaticky

-

možnosť živého vstupu

-

možnosť vybrať konkrétne skupiny amplióny pre hlásenie

-

ukladať audio nahrávky, ktoré môžu byť požité v inom čase

-

software umožňujúci rozposielať mobilné textové správy

-

software, ktorý disponuje telefónnym číslom a funkciou, ktorá umožňuje pri zavolaní
na dané číslo prehrať posledné hlásenie volajúcemu

-

posledné hlásenie sa
www.sladkovicovo.sk

-

ovládací pult, kde sa dá riadiť a nastavovať potrebné úkony k hláseniu

automaticky

nahrá

na

internetovú

stránku

mesta

Rozhlasové prijímače v počte 84 ks počet tlakových reproduktorov 230 ks, budú umiestnené
na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia, predmetom zákazky je aj montáž a inštalácia
vyššie uvedených rozhlasových prijímačov bezdrôtovou technológiou.
Technické info
Výkon: 30W
Frekvenčný rozsah: 250Hz - 10kHz
Citlivosť: 108 dB
Impedancia: 4 Ohm
8. Predloženie ponuky
8.1 Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme, listinnej podobe ( papierovej ) a to ako:
„originál ponuky“. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným
tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 Zákona.
8.2 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoju ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: Mesto
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Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu
verejného obstarávateľa.
8.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
9. Označenie obálky ponuky
9.1 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) názov a adresa verejného obstarávateľa
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;
c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania
„Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo ”
10. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
10.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Mesto
Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo.
10.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.07.2021 do 14:00 hod.
10.3 Pri osobnom doručení súťažnej ponuky, uchádzači túto odovzdávajú v čase od 08:00 hod
do 14:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.
10.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.

11. Zmena a odvolanie ponuky
11.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. Novú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa.
11.2 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj
o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo
ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať služby, ktoré sú
predmetom tejto zákazky.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v eur bez DPH
Telefón
031/7842712

E-mail
sekretariat@sladkovicovo.sk

Bankové spojenie
SK40 0200 0000 0000 1802 8132

IČO
00306177

Mesto Sládkovičovo
F u č í k o v a u l. č. 3 2 9, 9 2 5 2 1 S l á d k o v i č o v o

14. Doplňujúce informácie:
1) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu bez DPH.
2) 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;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
3) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
15. Trvanie zmluvy alebo lehota pre uskutočnenie zákazky
15.1. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť zákazku do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy o dodaní
tovaru.

16. Predpokladaná hodnota zákazky
16.1. 38.500,00 € bez DPH

Sládkovičovo, dňa 13.07.2021
Ing. Anton Szabó
primátor mesta

Prílohy: č. 1. Návrh na plnenie kritérií
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Príloha č. 1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo“
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Celková cena diela
bez DPH:

Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena diela
s DPH:

DPH:

Rekonštrukcia
mestského rozhlasu
v meste Sládkovičovo
Prílohou Návrhu na plnenie kritérií musí byť podrobná kalkulácia ceny diela.

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzač)
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