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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
dodanie tovaru s názvom „Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – 

hudobné nástroje s príslušenstvom“ 
 
 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Zámutov 
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov 
Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov 
IČO: 00 332 615 
DIČ: 2020631943 
Telefón: 057/4496301 
Fax: 057/4484760 
E – mail:  zamutov@zamutov.sk 
www.zamutov.sk 

 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgas@stonline.sk   
 

2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum – hudobné nástroje 

s príslušenstvom  

Typ  zmluvy: Kúpna zmluva  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, 
Zámutov s. č. 41, kat. úz. Zámutov, parc. č. 1641/4, 1641/1. 

 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Opis tovarov: 

37310000-4 Hudobné nástroje 
37313300-8 Gitary 
37313400-9 Husle 
37313800-3 Violončelá 
37313900-4  Kontrabasy 
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37315000-9  Elektrické hudobné nástroje 
37316000-6 Bicie nástroje 
37316300-9 Tamburíny 
37321700-1 Stojany a držiaky na hudobné nástroje alebo noty 
37321000-4 Príslušenstvo hudobných nástrojov 
32340000-8  Mikrofóny a reproduktory 
32342420-2 Štúdiový zmiešavací pult 
 
Predmetom zmluvy je dodanie hudobných nástrojov s príslušenstvom  pre objekt komunitného centra 
vrátane dopravy, zloženia, montáže do miesta dodania a zaškolenia o týchto minimálnych 
špecifikácií: 
 

1. Analógový mixážny pult s 10 vstupnými kanálmi  

  Analógový mixážny pult s 10 vstupnými kanálmi  
  použité sú mikrofonne predzosilňovače triedy-A  
  poskytuje sadu 24 SPX efektov  
  obsahuje USB rozhranie pre pripojenie k PC  
  Mic/Line vstupy na 1. až 4. kanály poskytujú 3-pasmový EQ  
  kanály 1 a 2 obsahujú jednoduchý kompresor  
  Line vstupy na 5. až 10. kanaly sú organizované ako stereo  
  symetrické XLR a Jack výstupy  
  vstupy 1 až 4 disponujú tlačidlom Pad pre 26dB útlm a HPF na 80 Hz  
  možnosť Phantomového napájania  
  obsahuje jednu AUX zbernicu 
 

2. Aktívny reproduktor 2-pásmový 250W 

- Časovo nastavený elektronický Crossover 
- 5 montážnych bodov M8 
- Možnosť montáže na stojan 
- Odolná kovová mriežka 
- Ergonomické rukoväte 
- LED ukazateľ výkonu. 
- XLR a RCA vstupy 
- XLR a TRS THRU konektory 
- Tepelná ochrana a orez signálu 
Špecifikácia: 
Odstup signál/šum: Line 100 dB, Mic 80 dB 
- Kmitočtová charakteristika 30 Hz – 18 kHz 
- Nominálne pokrytie: 90° x 60° 
- Nízka frekvencia: Kmitacia cievka 255 mm (10"), 50 mm (2") 
- Vysoká frekvence: Kmitacia cievka 25 mm, hrdlo 25 mm (1") 
- Vstupná citlivosť: 0,5 V 
- Výstupná citlivosť: 93 dB (1 m/1 W) 
- Max. SPL:114dB 
- Symetrická vstupná impedancia: Line 20 kOhm, Mic 3,6 kOhm 
- Nesymetrická vstupná impedancia: Line 10 kOhm, Mic 1,8 kOhm 
Výhybka: 
- Dolná priepust: filter 2. radu 2,7 kHz 



Obec Zámutov 
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum –  hudobné nástroje s príslušenstvom 

Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary 
Výzva 

 
Strana 3 z 

12

 
Strana 3 z 12 

 
 

- Horná priepust: filter 2. radu 30 Hz 
Korekcie: 
- Basy: 100 Hz +/- 12 dB 
- Výšky: 10 kHz +/- 12 dB 
- Viac napäťové prepínanie napájania: AC 115 V/60 Hz alebo 230 V/50 Hz  
- Rozmery (D x Š x V): 347 x 320 x 516 mm 
- Hmotnosť: maximálne 20 kg 
 

3. Aktívny reproduktor 400/800W USB/MP3 

Aktívny dvojpásmový plastový reprobox disponujúci maximálnym výkonom 800 W (peak), RMS 
výkonom 400 W, frekvenčným rozsahom 40 - 18 000 Hz a max SPL 126 dB. Reprobox je 
vybavený 15" reproduktorom, jedným tweetrom a zabudovaným MP3 prehrávačom.  
XLR, Jack (6,3 mm), linkové (XLR/RCA) USB a SD vstupy spolu s XLR/Jack (6,3 mm) 
výstupom.  
regulácie úrovne signálu kanálov, dvojpásmové korekcie, regulácia výstupnej úrovne hlasitosti a 
ovládacia jednotka MP3 prehrávača.  
Rozmery reproduktora sú 350 x 400 x 700 mm. Hmotnosť reproduktoru je maximálne 20 kg. 

 

4. Set stojanov na reproduktor 2 ks s púzdrom 

Set dvoch reproduktorových stojanov s prepravným obalom. Set obsahuje dva stojany na reproduktor s 
oceľovou konštrukciou v čiernom farebnom prevedení, kde každý disponuje nastaviteľnou výškou 
1020 - 1600 mm a nosnosťou minimálne 48 kg. Hmotnosť jedného stojanu maximálne 2,8 kg, celková 
hmotnosť maximálne 6,5 kg. 
 

5. Digitálny keybord s dynamikou 

kláves určený pre začiatočníkov a a mierne pokročilých hráčov, 61 kláves, vstavané reproduktory, 
programy pre výuku hry na klavír, keyboard je vybavený minimálne 740 zvukmi, 180 štýlmi a 16 DJ 
patternami, AUX vstup umožňuje pripojenie mp3, CD prehrávača, funkcia Vocal/Melody Supressor, 
vstavané efekty, možnosť pracovať so zvukom v reálnom čase, keyboard je možné pripojiť k PC 
pomocou USB ako MIDI kontroler, PSR E443. Súčasťou balenia je aj adaptér.  
Rozmery: 946mm x 140mm x 405mm, hmotnosť: 67,9kg 

 

6. Stojan pre klávesy do 18 kg 

Oceľový klávesový stojan v tvare písmena X, vhodný pre všetky bežné typy keyboardov. Výškovo 
nastaviteľný. Patentovaný rýchloupínací systém CROCODILE pre okamžitú zmenu polohy, 
pogumované kontaktné plochy. Nastaviteľná výška v rozsahu 175-950 mm, maximálna 19 kg. 
Čierna farba. 

 

7. Detská klasická gitara 3/4 s púzdrom 

Klasická 3/4 gitara s vrchnou doskou vyrobenou zo smrekového dreva, zadná strana a luby z 
agátu, krk z dreviny N s 18 pražcovým palisandrovým hmatníkom, Multi-Line rozeta, nultý 
pražec zo syntetickej kosti, gigbag súčasťou, gitara vhodná najmä pre študentov. 
 

8. Elektro-akustická gitara 4/4 s púzdrom 
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Koncertná gitara 4/4 elektro-akustika - čierna 
Pochromovaná mechanika, Piezo snímač kobylky, 4-Band EQ s ladičkou 4/4.  
 

9. Elektrická gitara s púzdrom 

Elektrická gitara, pack pre začínajúcich gitaristov. Gitara s telom z dreva, s 22 pražcami a 
palisandrovým hmatníkom, 2xHumbucker a 1xSingle snímače, Vintage Tremolo, 5-polohový 
prepínač, kombo GA-15, 15Wattov, 12cm reproduktor, clean/drive kanál, možnosť pripojenia 
slúchadiel, ladička YT-120, gig bag, popruh, kábel, brnkátka, náhradné struny , navíjač strún, 
čierna farba  

 

10. Elektrická basgitara s púzdrom 

4-strunová elektrická basgitara. Telo nástroja je vyrobené z masívnej jelše. Skrutkovaný krk, 
zhotovený z tvrdého javorového dreva, je osadený palisandrovým hmatníkom s 24 pražcami. Dĺžka 
menzúry je 34,2" (867 mm). 
Basgitara je vybavená kobylkou JB Classic a ladiacou mechanikou Diecast. Zvukový prenos 
zabezpečuje jeden snímač JB a jeden snímač PB. Zvuk sa nastavuje a ovláda pomocou potenciometrov 
Volume 1, Volume 2 a Master Tone. Povrchová úprava Black.    
 

11. Akustické bicie - sada komplet 

Akustické bicie. Súprava sa skladá z kopáku 22 "x 16", prechodov 12 "x 09" a 13 "x 9,5", kotla 16 "x 
16" a dreveného rytmičáku 14 "x 5,5", bez činelov a bez stoličky. Farebné prevedenie: burgundy 
glitter.  

kopák: 22" x 16" 
prechod: 12" x 9" 
prechod: 13" x 9,5" 
kotol: 16" x 16" 
rytmičák: 14" x 5,5" drevo 
materiál bicie: lipa 
povrch: fólia 
hardware: chromový 
farba: burgundy glitter 
 
Hardvér:  
držiak na dva prechody s guľovým kĺbom  
rovný stojan na činel  
stojan na Hi-Hat  
stojan na rytmičák  
šlapka na kopák 

12. Plastová dvojradová tamburína 

tamburína s držiakom vhodná pre každého hráča, 8 párov plieškov, veľkosť: 21cm x 13cm, Farebné 
prevedenie: čierna 
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13. Dynamický mikrofón pre spev s príslušenstvom 

Viacúčlový dynamický mikrofón s možnosťou použitia na spev, hovorené slovo, karaoke alebo 
podcasting, frekvenčný rozsah 50Hz – 12 kHz, citlivosť -52dB/Pa, odpor 600Ohm, pripojenie cez 
XLR, hmotnosť maximálne 260g, minimálne  4,0m kábel, prevedenie čierne. 

 

14. Kondenzátorový nástrojový mikrofón s príslušenstvom 

Elektretový mikrofón vhodný pre snímanie nástrojov a vokálov 

- Špeciálny antivibračný držiak kapsule 
- Prevádzka na fantóm, alebo 1,5V batériu 
- ON/OFF vypínač 
- minimálne 5,5 m pripojovací kábel XLR / XLR a držiakom 
- Systém: Elektret / kardioida 
- Frekvenčný rozsah: 80-15,000 Hz 
- Impedancia: 400 Ω 
- Citlivosť: 5mV / Pa / 1kHz 
- Max. SPL: 115 dB 
- Napájanie: 1 x 1,5 V batt. Veľkosť AA, alebo 9-48  (fantóm) 
- Prípustná teplota okolia: 0 až 40 ° C 
- Rozmery: Ø 26 mm x 195 mm 
- Hmotnosť: 110 g 
- Pripojnie :. XLR, sym, kábel: min. 5,5 m 

15. Prepravný kufor pre mikrofóny s príslušenstvom 

Prepravný plastový kufrík s molitanovou výplňou, určený pre sadu mikrofónov na bicie (1x kopákový, 

4x prechody, 2x kondenzátory, 2x protiveterný kryt, 2x držiak) 

 

16. Stojan na mikrofón šibenica 

 

Farebné prevedenie čierna 

Základňa Minimálne priemer 660 mm 

Minimálna výška Minimálne 920 mmm 

Max. výška Minimálne 1400 mm 

Šibenička Minimálne 740 mm 

Váha Maximálne 2,5 kg 

 

17. Bezdrôtový  mikrofónny systém  2x mikrofón + 2x stojan 

Bezdrôtový mikrofónový SET obsahujúci dva vysielače (mikrofóny) a jeden spoločný prijímač s 
nezávislými symetrickými výstupmi a nezávislou reguláciou hlasitosti pre každý kanál. Set je 
vhodný pre začínajúce a stredne pokročilé vokálne dvojice. Každý vysielač je vybavený 
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dynamickou mikrofónovou vložkou s kardioidnou smerovou charakteristikou, čo má priaznivý 
vplyv na potlačenie spätnej väzby. Súčasťou je prepínač ON/OFF doplnený o praktickú funkciu 
MUTE, ktorá umlčí mikrofón bez typického nepríjemného lupnutia. Vysielače sú napájané jednou 
AA batériou. Stav batérie indikujú LED diódy priamo na tele vysielača. Systém pracuje v pásme 
UHF na nosných frekvenciách ISM2 864,375 MHz a ISM3 864,850 MHz s voľnou licenciou v 
rámci Európy. Súčasťou setu sú tiež 2 stojany a 2 držiaky.  

 

18. Akustické husle 3/4 s príslušenstvom 

3/4 husle, púzdro, vo vnútri pokryté ľahkým plátnom, sláčik, kolofónia remienok k púzdru (pre 
ľahšie nosenie na pleci) 

 

19. Akustické husle 4/4 s príslušenstvom 

4/4 husle, púzdro, vo vnútri pokryté ľahkým plátnom, sláčik, kolofónia remienok k púzdru (pre 
ľahšie nosenie na pleci) 

 

20. Viola 4/4 s príslušenstvom 

Viola s kufrom a slákom. Viola pre začiatočníkov, tvrdý kufor s jemnou výstielkou, ktorá chráni 
nástroj pred mechanickým poškodením či poškriabaním, ako aj slákom, z dreva a konských 
vlascov. Viola je vyrobená z javora s prednou doskou zo smreku. Krk nástroja je osadený 
hmatníkom z dreviny, opierka. Farebné prevedenie: Natural. Veľkosť: 4/4 s dĺžkou 16". Nástroj 
vhodný pre hráčov vo veku 12 a viac rokov. 

21. Kontrabas 4/4 s príslušenstvom 

kontrabas 4/4, vrchná doska - smrek (masív), zadná doska - lamínovaný javor, luby a krk - javor 

 

Množstvo: 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 

/ks/ 

1. 
Analógový mixážny pult s 10 

vstupnými kanálmi  1 

2 
Aktívny reproduktor 2-pásmový 

250W 2 

3 
Aktívny reproduktor 400/800W 

USB/MP3 2 

4 
Set stojanov na reproduktor 2 

ks s púzdrom 1 

5 Digitálny keybord s dynamikou 1 

6 Stojan pre klávesy do 18 kg 1 



Obec Zámutov 
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum –  hudobné nástroje s príslušenstvom 

Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary 
Výzva 

 
Strana 7 z 

12

 
Strana 7 z 12 

 
 

7 
Detská klasická gitara 3/4 s 

púzdrom 1 

8 
Elektro-akustická gitara 4/4 s 

púzdrom 1 

9 Elektrická gitara s púzdrom 1 

10 Elektrická basgitara s púzdrom 1 

11 Akustické bicie - sada komplet 1 

12 Plastová dvojradová tamburína 1 

13. 
Dynamický mikrofón pre spev s 

príslušenstvom 1 

14. 

Kondenzátorový 

nástrojovýmikrofón s 

príslušenstvom 1 

15. 
Prepravný kufor pre mikrofóny s 

príslušenstvom 1 

16. Stojan na mikrofón šibenica 1 

17. 
Bezdrôtový  mikrofónny systém  

2x mikrofón + 2x stojan 1 

18. 
Akustické husle 3/4 s 

príslušenstvom 1 

19. 
Akustické husle 4/4 s 

príslušenstvom 2 

20. Viola 4/4 s príslušenstvom 2 

21. Kontrabas 4/4 s príslušenstvom 1 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent 
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 
 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej 
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent 
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 

Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané (nie rapasované). 

Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  4 685,17 € bez DPH 
 



Obec Zámutov 
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum –  hudobné nástroje s príslušenstvom 

Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary 
Výzva 

 
Strana 8 z 

12

 
Strana 8 z 12 

 
 

Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky). 
 

4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30 dní odo dňa účinnosti kúpnej 

zmluvy 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 14.09.2018 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, Zámutov č. 434, 
094 15 Zámutov) a osobne na tej istej adrese (Obecný úrad, Zámutov č. 434, podateľňa) 
alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
(zamutov@zamutov.sk). 
 

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

 

 „HUDOBNINY -  NEOTVÁRA Ť“ 

 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) Otváranie ponúk: dňa 14.09.2018, o 11:00 hod., miestnosť: kancelária starostu, Obecný úrad 

Zámutov, Zámutov č. 434.. Otváranie ponúk je verejné.  

e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené 

údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 

ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy! 

f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
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• Identifika čné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu 
11 tejto výzvy) 

• Fotokópia dokladu doklad o oprávnení podnikať (fotokópia dokladu – postačuje aj napríklad 
z www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk),  v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 
oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky (fotokópia dokladu). 

• Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane 
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie 
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. 

 
8.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z 

prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 

a prostriedkov verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  daňového dokladu  po doručení verejnému 

obstarávateľovi po ukončení  zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia 

daňového dokladu verejnému obstarávateľovi. 

Názov žiadosti o NFP: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum   
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 
Operačný program Ľudské zdroje  
ITMS2014+: 312061C548. 

 

9.  Podmienky účasti: 

A. doklad o oprávnení podnikať (fotokópia dokladu – postačuje aj napríklad z www.orsr.sk 
alebo www.zrsr.sk),  v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača 
na dodanie požadovaného predmetu zákazky. 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− Najnižšia celková cena s DPH.  

11.  Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený 
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 
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ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu 
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z. z.. 
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade 
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť 
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 
 
Cena bude vypracovaná vo forme: 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 

/ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

1. 
Analógový mixážny pult s 10 

vstupnými kanálmi  1    

2 
Aktívny reproduktor 2-pásmový 

250W 2    

3 
Aktívny reproduktor 400/800W 

USB/MP3 2    

4 
Set stojanov na reproduktor 2 

ks s púzdrom 1    

5 Digitálny keybord s dynamikou 1    

6 Stojan pre klávesy do 18 kg 1    

7 
Detská klasická gitara 3/4 s 

púzdrom 1    

8 
Elektro-akustická gitara 4/4 s 

púzdrom 1    

9 Elektrická gitara s púzdrom 1    

10 Elektrická basgitara s púzdrom 1    

11 Akustické bicie - sada komplet 1    

12 Plastová dvojradová tamburína 1    

13. 
Dynamický mikrofón pre spev s 

príslušenstvom 1    

14. 

Kondenzátorový 

nástrojovýmikrofón s 

príslušenstvom 1    

15. 
Prepravný kufor pre mikrofóny 

s príslušenstvom 1    

16. Stojan na mikrofón šibenica 1    



Obec Zámutov 
Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum –  hudobné nástroje s príslušenstvom 

Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary 
Výzva 

 
Strana 11 z 

12

 
Strana 11 z 12 

 
 

17. 
Bezdrôtový  mikrofónny systém  

2x mikrofón + 2x stojan 1    

18. 
Akustické husle 3/4 s 

príslušenstvom 1    

19. 
Akustické husle 4/4 s 

príslušenstvom 2    

20. Viola 4/4 s príslušenstvom 2    

21. Kontrabas 4/4 s príslušenstvom 1    

  SPOLU bez DPH:      xxxx  

DPH.......%:     

Spolu s DPH  
 
 
12.  12. Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky, 
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom dotácie 

nebude s kladným výsledkom 
 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. 
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej  zmluvy.  Predpokladaná lehota na 
uzavretie zmluvy: do 15.10.2018. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť 
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve. 
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k 
schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu 
v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

C. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 

D. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane 
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie 
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. 
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru. 
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E. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť aktuálny 
doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie predmetu 
zadávania zákazky. 

 
 

 

Zámutov,  dňa 06.09.2018 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy   č. 1 Návrh zmluvy 

  č. 2 Formulár ponuky 

   

   

 


