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PRIESKUM TRHU – VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA (§9/9; §155m/13)  

 
1. Verejný obstarávajteľ: .........................................................................................................  §6/1/b 

a. Názov: ......................................................................................... Obec Mýto pod Ďumbierom 
b. Sídlo: .....................................................  Obecný úrad, č.d. 64, 976 44  Mýto pod Ďumbierom 
c. IČO: ........................................................................................................................  00313637 
d. Kontaktná osoba: ............................................................ Ing. Roman Švantner, starosta obce 
e. Telefón: .........................................................................................................  048 - 619 51 06 
f. Fax: ...............................................................................................................  048 - 619 51 06 
g. E-mail: ............................................................................................... ocumytopd@stonline.sk 
h. Internetová adresa (URL): ...........................................................  www.mytopoddumbierom.sk 

 
2. Zákazka:  

a. Názov: ........................................................... Dobudovania bezdrôtového obecného rozhlasu 
b. Opis: Obec je už z časti vybavená funkčným bezdrôtovým obecným rozhlasom (BOR). 

Predmetom zákazky je dobudovanie BOR uskutočnením dodávky, montáže, zjednotenia 
existujúceho a dodávaného systému a uvedenia celého systému BOR do prevádzky. Na 
umiestnenie prijímačov a reproduktorov budú použité stĺpy verejného osvetlenia. Ovládanie 
systému bude inštalolované v budove obecného úradu. 
Č. 
p. Názov položky a jej opis M.J. počet 

M.J. 
1 Vonkajšie prijímače vrátane antény na príjem signálu  ks 16 
2 Tlakové reproduktory  ks 44 
3 Montážny a prepojovací materiál  súbor 1 
4 Montážne práce vrátane oživenia systému  súbor 1 

c. NUTS kód: ...................................................................................................................  SK032 
d. Spoločný slovník obstarávania (CPV). Hlavný predmet: Hlavný slovník: 32000000-3. 

Doplnujúce predmety Hlavný slovník: 32300000-6, 51311000-5. 
e. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: .....................................................  15.000,00 EUR 

 
3. Komplexnosť zákazky: .................................  Záujemca predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 
4. Variantné riešenie: .........................................................  Je možné predložiť aj variantné riešenia 
 
5. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania:    

a. Miesto: ........................................................................................ Obec  Mýto pod Ďumbierom 
b. Čas dodania: ........................................................................................................ august 2013 
c. Predpokladaná doba zhotovenia diela v dňoch: .................................................................. 14 

 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   

a. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a refinancovaný 
z fondov EU.  

b. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu.  
c. Lehota splatnosti faktúry do 14 odo dňa doručenia faktúry.  

 
7. Kritériá na hodnotenie ponúk: ........................................................ Najnižšia cena celkom, s DPH 
 
8. Predloženie ponuky:        

a. Ponuku môže predložiť záujemca, ktorý spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 26 
Zákona č. 25/2006 o verejnom obstrávaní. Splnenie preukáže čestným vyhlásením Príloha 2. 

b. Lehota na predloženie ponuky skončí: .................................................  o 14:00 hod, 31.07.2013 
c. Adresa na doručenie ponúk: .....................  Obecný úrad, č.d. 64, 976 44  Mýto pod Ďumbierom  
d. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale. Heslo na obale: "DBOR" 
e. Ponuka musí obsahovať: 

1. Krycí list ponuky, podľa vzoru Príloha 1. 
2. Čestné vyhlásenie podľa Prílohy 2. 
3. Technický opis a vyobrazenie tovarov, certifikáty tovarov (vyhlásenia o zhode). 

 
9. Ceny uvádzané v ponuke::        

a. Cena ponuky a ceny položiek musia byť vyjadrené v EUR, s DPH.  
b. V cene za dodaný tovar musia byť obsiahnuté všetky oprávnené náklady predávajúceho, 

spojené s obstaraním tovaru a dodaním na miesto inštalácie. 
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c. V cene montážnych prác a oživenia systému musia byť obsiahnuté všetky úkony súvisiace 
s inštaláciou komponentov a spustením systému BOR do prevádzky. 

 
10. Elektronická aukcia: ....................................................................  v tomto postupe nebude použitá 
 
11. Lehota viazanosti ponúk: ............................................................................................  31.08.2013 
 
12. Obchodné podmienky: 

Pre zabezpečenie princípov verejného obstarávania, verejný obstarávateľ zostavil obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky vo forme kúpnej zmluvy, príloha č. 3. Kúpnu zmluvu na 
podpis vypracuje verejný obstarávateľ z obchodných podmienok a z údajov uchádzača v krycom 
liste ponuky. Uchádzač zmluvu nepredkladá, ak ju predloží, nebude sa na ňu prihliadať. 

 
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena celkom bude prevyšovať 
predpokladanú hodnotu zákazky s DPH.  

 
Prílohy: 1. Krycí list ponuky 
 2. Čestné vyhlásenie 
 3. Zmluvné podmienky 
 
Banská Bystrica, 22.07.2013 
 
 
 
 
 
 Ing. Roman Švantner 
 starosta obce 
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Príloha 1 

 
 

KRYCÍ LIST PONUKY 
DOBUDOVANIE BEZDRÔTOVÉHO OBECNÉHO ROZHLASU 

 
 

Cenová ponuka 

 Názov položky m.j. poč. 
m.j. 

cena za 
m.j. 

cena 
celkom 

1 Vonkajšie prijímače vrátane antény na príjem signálu  ks 16   
2 Tlakové reproduktory  ks 44   
3 Montážny a prepojovací materiál  súbor 1   
4 Montážne práce vrátane oživenia systému  súbor 1   
 Cenová ponuka celkom:     

 
 
 

Identifika čné údaje o uchádza čovi, pre vyhotovenie zmluvy 
Obchodné meno, názov  

Sídlo, adresa  

Zápis v OR SR, ŽR SR  

Štatutárny zástupca  

IČO  

DIČ  

DIČ DPH  

Telefón   

Fax   

E-mail   

Bankové spojenie  

Zástupca vo veciach zmluvných  

Mobil  

Zástupca zodpovedný za realizáciu  

Mobil  

 
V      , dňa:       
 
 
 
 
 [pečiatka] 
 [podpis] 
 __________________________________________ 
 meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 
 pozícia podľa OR/ŽR  
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Príloha 2 

 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
k osobnému postaveniu podľa § 26 zákona 25/2006 

 
 

Uchádzač:obchodné meno, adresa, IČO, za spoločnosť konajúci:meno priezvisko, pozícia 
podľa OR/ŽR, týmto čestne vyhlasujem, že: 
 
A. Ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu neboli právoplatne 

odsúdený za trestný čin  
1. korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

2. ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 
B. Nebol na nás vyhlásený konkurz, nie sme v likvidácii, ani nebolo proti nám zastavené konkurzné 

konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
C. Nemáme evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
D. Nemáme evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
E. Sme oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 
F. Nie sme osobou 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, 

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom 
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné 
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, bola 
2a.  spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 

alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní, 

2b.  právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

G. Nemáme nesplnenú povinnosť 
1. vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo 

vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
2. vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na 

ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
V      , dňa:       
 
 
 
 
 
 meno priezvisko 
 pozícia podľa OR/ŽR  
 [ pečiatka ] 
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KÚPNA ZMLUVA č. _________________ 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
 

Preambula 
 
Uzavretie tejto kúpnej zmluvy je výsledkom verejného obstarávania podlimitnej zákazky 
„Dobudovanie bezdrôtového obecného rozhlasu“ (ďalej už len BOR) uverejnenej v profile obce Mýto 
pod Ďumbierom http://www.mytopoddumbierom.sk/sk/zverejnovane-dokumenty.html dňa __.07.2013.  
 
 

I. Zmluvné strany 
 
01. Kupujúci : 

a. Názov: ......................................................................................... Obec Mýto pod Ďumbierom 
b. Sídlo: ...................................................... Obecný úrad, č.d. 64, 976 44  Mýto pod Ďumbierom 
c. IČO: ........................................................................................................................  00313637 
d. DIČ: ....................................................................................................................  2021169920 
e. Štatutárny zástupca: ....................................................... Ing. Roman Švantner, starosta obce 
f. Mobil: ................................................................................................................  0905 476 918 
g. Telefón: ......................................................................................................... 048 - 619 51 06. 
h. Fax: ..............................................................................................................  048 - 619 51 06. 
i. E-mail: ................................................................................................ ocumytopd@stonline.sk  
j. Internetová adresa (URL): ...........................................................  www.mytopoddumbierom.sk  
k. Bankové spojenie:..................................................................................................................... 
l. Zástupca vo veciach zmluvných: ..................................... Ing. Roman Švantner, starosta obce 
m. Mobil: ................................................................................................................. 0905 476 918 
n. Zástupca vo veciach technických: ................................... Ing. Roman Švantner, starosta obce 
o. Mobil:  ................................................................................................ 0905 476 918 

 (ďalej len "kupujúci") 
 
02. Predávajúci : 

a. Názov: ..................................................................................................................................... 
b. Sídlo: ........................................................................................................................................ 
c. Zápis v OR SR / ŽR SR: ........................................................................................................... 
d. Štatutárny zástupca: ................................................................................................................ 
e. IČO:.......................................................................................................................................... 
f. DIČ: ......................................................................................................................................... 
g. IČ DPH: ................................................................................................................................... 
h. Telefón: .................................................................................................................................... 
i. Fax: .......................................................................................................................................... 
j. E-mail: ...................................................................................................................................... 
k. Bankové spojenie:..................................................................................................................... 
l. Zástupca vo veciach zmluvných: .............................................................................................. 
m. Telefon / Mobil: ........................................................................................................................ 
n. Stavbyvedúci: ........................................................................................................................... 
o. Telefon / Mobil: ........................................................................................................................ 

 (ďalej len "predávajúci") 
 
 

II. Predmet plnenia zmluvy 
 
01. Predávajúci sa zaväzuje: 

a. dodať objednávateľovi komponenty BOR: 
• Vonkajšie prijímače vrátane antén na príjem signálu  

[uvedie sa obchodný názov a typ] ............................................................................  16 ks 
• Tlakové reproduktory  

[uvedie sa obchodný názov a typ] ............................................................................  44 ks 
b. inštalovať komponenty BOR na existujúce stĺpy verejného osvetlenia, 
c. zjednotiť dodávaný systém BOR so systémom existujúcim a celý systém BOR uviesť do 

prevádzky. 
02. Kupujúci sa zaväzuje tovar a súvisiace služby inštalácií prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu 

podľa ustanovení tejto zmluvy. 
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III. Miesto a čas plnenia zmluvy 
 
01. Miesto plnenia: ....................................................................................Obec Mýto pod Ďumbierom 
02. Lehota na splnenie zmluvy od jej podpísania: .................................................................  4 týždne 
 
 

IV. Kúpna cena 
 
01. Kúpna cena je prevzatá z ponuky uchádzača. Ponuka uchádzača je súčasťou tejto zmluvy.  
02. Položka, názov a typ množstvo cena za m.j. cena za položku 

a. Vonkajšie prijímače s anténami na príjem signálu 16 ks ______  € ________ € 
b. Tlakové reproduktory  44 ks ______  € ________ € 
c. Montážny a prepojovací materiál  1 súbor ______  € ________ € 
d. Montážne práce vrátane oživenia systému  1 súbor ______  € ________ € 
e. Kúpna cena celkom   ________ € 

03. V cene za dodaný tovar sú obsiahnuté všetky oprávnené náklady predávajúceho, spojené s jeho 
obstaraním a dodaním na miesto inštalácie. 

04. V cene montážnych prác a oživenia systému sú obsiahnuté všetky úkony súvisiace s inštaláciou 
komponentov a spustením systému BOR do prevádzky. 

05. Cena tovaru a súvisiacich služieb inštalácie je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, 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. 

 
 

V. Platobné podmienky 
 
01. Kupujúci neposkytne zálohu.  
02. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry po dodaní tovaru, jeho inštalácii a uvedení 

systému BOR do prevádzky.  
03. O uvedení systému BOR do prevádzky zmluvné strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí 

systému BOR. 
04. Splatnosť faktúry do 14 dní od doručenia. 
05. Faktúra musí obsahovať údaje: identifikáciu kupujúceho a predávajúceho (meno, sídlo, IČO, 

DIČ), číslo kúpnej zmluvy, číslo faktúry, dátum vzniku povinnosti faktúrovať, dátum odoslania, 
dátum splatnosti, banku a číslo účtu predávajúceho, špecifikáciu dodávky, fakturovanú sumu bez 
DPH, sadzbu DPH a výšku DPH, sumu s DPH, podpis a pečiatku oprávnenej osoby. 

06. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa čl. 04., kupujúci vráti faktúru na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť po doručení doplnenej faktúry 
odznovu. 

 
VI. Akos ť a kompletnos ť tovaru 

 
01. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v triede akosti I., nepoškodený, kompletný, 

s príslušenstvom, schopný funkčnosti a okamžitej inštalácie. 
02. Predávajúci sa zaväzuje dodať s tovarom aj všetky doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú, najmä 

návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov a spotrebného materiálu, certifikát 
výrobku alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami (zák. č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov), potvrdenie o akosti a kompletnosti tovaru, záručný list, dodací list a protokol o prevzatí. 
V prípade, že tovar je zahraničnej výroby, predávajúci dodá kupujúcemu originály dokladov a ich 
preklady do slovenského alebo českého jazyka. 

 
 

VII. Nebezpečenstvo škody na tovare 
 
01. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po úspešnom 

predvedení úplnej funkčnosti systému BOR a potvrdením Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
systému BOR. 

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 
01. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru prevzatím systému BOR a zaplatením kúpnej 

ceny. 
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IX. Zmluvné pokuty 
 
01. Za prípadné omeškanie s plnením na ktorejkoľvek zmluvnej strane sa môžu uplatniť penále len 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
 

X. Záručná doba - zodpovednos ť za vady 
 
01. Záručná doba na dodané komponenty a inštalácie je 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

podpísania preberacieho protokolu systému BOR. 
02. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného Zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady. 
03. Prípadné vady predmetu kúpy bude počas záručnej doby kupujúci reklamovať u predávajúceho 

bez zbytočného odkladania, najprv telefonicky a následne faxom alebo e-mail poštou. 
04. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť oprávnenosť reklamácie do 24 hodín od.nahlásenia. 
05. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnene reklamované vady v čo nakkratšom 

technicky možnom termíne. 
 
 

XI. Záverečné ustanovenia 
 
01. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán. 
02. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne najpozdejšie do 

7 dní od doručenia návrhu. 
03. Na všetky ostatné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, 

platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 
04. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho dva rovnopisy kupujúcemu.  
05. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Zákona č. 40/1964 Občiansky 
zákonník v jeho platnom znení. 

 
Prílohy: Cenová ponuka zo dňa __.__.2013 
 
 
 
Kupujúci:  Predávajúci: 
 
 
Obec Mýto pod Ďumbierom  [obchodné meno] 
Mýto pod Ďumbierom, __.__.2013 ______________, __.__.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................ ............................................................ 
 Ing. Roman Švantner [meno] 
 starosta obce [pozícia podľa VŽR, VOR] 
 

 


