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Výzva na predkladanie ponúk  

v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
 

v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 
 
 
 
 
 
 

Predmet zákazky: 
 

Bezpečnosť na ceste – panel na meranie rýchlosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Viera Graňačková 
starostka obce 

 
 
Pravotice, dňa 27.03.2018 
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1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

(ďalej v texte len „Zadávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Názov organizácie:  Obec Pravotice 

IČO:    00 310 972 

Kontaktná adresa:  Obecný úrad Pravotice, Pravotice 44, 956 35 Nedašovce 

Kontaktná osoba:   Mgr. Viera Graňačková, starostka obce 

Telefón:    038 / 7687318 

E-mail:    ocu@obecpravotice.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov predmetu zákazky:  

  Bezpečnosť na ceste – panel na meranie rýchlosti 

2.2 Opis predmetu zákazky  

INFORMAČNÝ PANEL PRE MERIANIE RÝCHLOSTI VOZIDIEL 1 ks 
Technické parametre: 
- Veľkosť zobrazovaných číslic 330 mm TROJCIFERNÉ 
- Výstražné programovateľné nápisy, veľkosť nápisu 150 mm 
- Možnosť nastavenia rôznych výstražných textov  
- Displej LED pole červená farba (požaduje vyhláška MVSR č. 9/2009 Z.z.) 
- Rozmer merača 640 x 480 mm 
- Svietivosť LED je automaticky regulovaná podľa exteriérových svetelných podmienok 
- Konštrukcia merača z nerezového plechu 
- Predný panel s reflexným orámovaním s popisom „VAŠA RÝCHLOSŤ“ (požaduje 
vyhláška MVSR č. 9/2009 Z.z.) 
- Meranie rýchlosti v rozmedzí 30 až 199 km/h 
- Presnosť merania 0,1km/h 
- Výstražná funkcia programovateľná a prejavuje sa preblikávaním rýchlosti 
a výstražného nápisu. 
- Pracovné teploty od - 25°C do + 60°C 
- Dosah radaru 30 až 150m 
- Automatický napájací zdroj z verejného osvetlenia s akumulátorom 35 Ah 
- Maketa kamery - zvyšuje účinnosť merača. 
Predmet zákazky bude umiestnený v obci  Pravotice, pozdĺž štátnej cesty III/1746, na stĺpe verejného 
osvetlenia (v blízkosti RD č. 1). Presné osadenie merača určí verejný obstarávateľ víťaznému 
uchádzačovi priamo v teréne. 

2.3 Zmluvný vzťah 

Predmet zákazky bude obstaraný Zmluvou o dielo. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 

4. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky:  Obec Pravotice. 

Ukončenie prác najneskôr do 31.05.2018 

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov nasledovne: Nadácia Allianz 
1 500 € (79%), vlastné zdroje 400 € (21%). 



Strana 3 z 4 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Predpokladaná cena predmetu zákazky predstavuje sumu: 1 583,33 EUR bez DPH (1 900 EUR 

s DPH) 

7. OBHLIADKA MIESTA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obhliadka miesta plnenia zmluvy je nepovinná. V prípade potreby obhliadky si obhliadku 

vykoná sám uchádzač, pričom si vopred dohodne čas obhliadky so zadávateľom. 

8. NÁKLADY NA PONUKU 

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša potenciálny 

poskytovateľ bez finančného nároku voči zadávateľovi. 

10.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa potenciálnym 

poskytovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 

9. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  

11.1 Ponuku je potrebné doručiť na e-mailovú adresu: ocu@obecpravotice.sk alebo poštou 

na: Obecný úrad Pravotice, Pravotice 44, 956 35 Nedašovce 

11.2 Lehota na predkladanie ponúk je do 12.04.2018 do 12.00 hod. 

10. PRESKÚMANIE PONÚK  

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na 

predkladanie ponúk a sú platné. 

11. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA PONÚK 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR (vrátane DPH) za 

realizáciu celého predmetu zákazky.  

 

12. SPÔSOB URČENIA CENY  

14.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou). 

14.2 Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú 

potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude. 

14.3 Cena celkom s DPH môže obsahovať maximálne dve desatinné miesta. 

14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

14.4 Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre 

riadne splnenie predmetu zákazky. 
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13. OBSAH PONUKY 

Ponuka predložená potenciálnym poskytovateľom musí obsahovať nasledovné dokumenty:  
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky 
doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

 
14. OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK: 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o jeho úspešnosti a prijatí jeho ponuky 
verejným obstarávateľom, následne bude stanovený ďalší postup pre uzavretie zmluvy. 
Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude do doručené oznámenie o 
neúspešnosti ich ponúk. 

 
15. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené 
podmienky účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak 
všetky ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa. 

 


