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V   Ý   Z   V  A  
(na určenie predpokladanej hodnoty zákazky) 

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  

Audiovizuálne vybavenie Kultúrneho domu 
 
 

1.  Identifikácia objednávateľa:  
 

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Kvakovce 
Sídlo verejného obstarávateľa:    Domašská č. 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa 
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 
IČO: 00332518 
DIČ: 2020630161 
IČ DPH: nie sme platcom DPH 
Tel. 057/44 94 154 
M: 0918 513 324 
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
www.kvakovce.eu  
 (ďalej  „verejný obstarávateľ“) 

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 

 
Organizácia poverená objednávateľom na zabezpečenie procesu prieskumu trhu:  Ing. Ján 
Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská č. 1805/38A, 093 01  Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905 127 229 
Telefón: +421 57 44 310 22 
E-mail: halgasvo@gmail.com 
 

Táto Výzva slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná 
hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača 
s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy v súlade s jeho ponukou a touto Výzvou.  
 

2.  Typ  zmluvného vzťahu:  
Kúpna zmluva  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov. 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  
Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Kvakovce, súp. číslo 88, p. č. 
47/1, p. č. 188/8 
 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
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Názov: Audiovizuálne vybavenie Kultúrneho domu 
 
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
32321200-1 Audiovizuálne zariadenia 
32322000-6 Mutimediálne zariadenia 
32333000-6 Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu 
32340000-8 Mikrofóny a reproduktory 
32342412-3 Bežné reproduktory    
32344210-1 Rádiové zariadenia 
 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie audiovizuálneho vybavenia Kultúrneho domu pre verejného 
obstarávateľa vrátane dopravy,  zloženia, montáže, oživenia a zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky sa 
plánuje financovať z vlastných zdrojov. Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané. 
 
Podrobný popis predmetu zákazky: 

P.Č. Parameter  

Minmálna  
požadovaná hodnota 

verejného 
obstarávateľa 

Otočná hlava s animačným kotúčom ARIA700 alebo ekvivalent 
1. Svetelný zdroj 400W RGBW LED 

2 Regulácia chromatickej teploty 

2.000 K ~ 10.000K 
pomocou 

samostatného dmx 
kanálu  

3 Svetelný tok: 

(10,8°) 5’363 lm - 
(45,7°) 5’468lm @full 
▪ Lux: (10,8°) 8’460 
lx - (45,7°) 688lx @5 

m full 

4 Osvetlenie 
(10,8°) 8’460 lx - 

(45,7°) 688lx @5 m 
full 

5 Zoom 
10,8° - 45,7° 

motorizovaný zoom 

6 Typ optiky 

HD anti-reflexné 
šošovky s 

achromatickým 
povlakom 

7 Focus 
motorizovaný focus s 
funkciou auto-focusu 

8 Miešanie farieb RGBW / FC 
9 Virtuálne Farebné kolečko s makrami ÁNO 

10 
Animačné kolečko s CW a CCW 
rotaciou 

ÁNO 
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11 Rotačné gobosy 
7 gobosov + otvorený, 

meniteľné, 
indexovateľné 

12 Rozmery gobosov 
vonkajší: 26,7 mm - 

obraz: 22 mm -
hrúbka: 0,3 mm 

13. Circulárna prisma 
3f s obojsmernou 

rotáciou, 
indexovateľná 

14. Frost lineárny 0 - 100% 

15. Iris 
5 - 100% 

motorizovaný 

16. Protokoly pre riadenie 
DMX512, RDM, Art-

Net, W-DMX 

17. 
Zabudovaný wifi prijímač W-DMX od 
wireless solution, alebo kompatibilný 

ÁNO 

18. 
Firmware aktualizovateľný pomocou 
USB - DMX prevodníka 

ÁNO 

Led otočná hlava s CMY miešaním farieb a zoomom Jetspot4z 
alebo ekvivalent 

1. Svetelný zdroj 
180W vysoko svietivá 

LED, alebo menej 

2 Chromatická teplota 6.800K (+- 100K) 
3 Svetelný tok 7’518lm, alebo viac 

4 
Osvetlenie 

(8°) 25’200 lx - (40°) 
3’250lx @3 m, alebo 

viac 

5 
Zoom 

8 - 40° motorizovaný 
lineárny zoom 

6 Focus motorizovaný 
7 Miešanie farieb CMY systém 

8 
Korekčné filtre  

2.500 K a 3.200 K + 
CTB 

9 
Rotatačné goba 

7 gobosov + 
otvorené,vymeniteľné, 

indexovatelné 

10 
Rozmery gosov 

vonkajší: 24,2 mm -
obrázok: 20 mm -
hrúbka: 1,1 mm 

11 Fixné goba 8 + otvorené 

12 
Circulárna prisma 

3f s obojsmernou 
rotáciou, 

indexovateľná 

13. Frost lineárny 0 - 100% 
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14. 
 Iris 

5 - 100% motorised 
iris 

15. Protokoly pre riadenie DMX512, RDM 

16. 
Firmware aktualizovateľný pomocou 
USB - DMX prevodníka 

ÁNO 

Led otočná hlava typu wash Stark400 alebo ekvivalent 

1. Svetelný zdroj 
7x40W RGBW 

Osram Ostar LEDs 

2 Regulácia chromatickej teploty 2.000 K - 10.000K 

3 Svetelný tok 
(4°) 1'944 lm - (36°) 

2'700lm 

4 Osvetlenie 

 (4°) 15'584 lm - (36°) 
848lx @5 m full 

5 Zoom 

4° - 36° motorizovaný 
lineárny zoom 

6 Typ šošoviek sklenené  
7 Miešanie farieb RGBW / FC  
8 virtuálny farebný kotuč s makrami ÁNO 

9 Pixel patterny 

predpogramované 
dynamické a statické 

paterny 

10 FX generátor 

nastaviteľné predná a 
zadná farba, index, 

rýchlosť a smer 

Wifi dmx prijímač 
1. Jedno univerzový DMX prijímač ÁNO 
2 W-DMX™ G5 protokol ÁNO 

3 Vysokorýchlostné skanovanie frekvencií  
 1800 krát za sekundu 

4 Vstavaná Batéria  výdrž batérie 8hod 

5 Technológia Datasafe  
bezdrôtová vernosť a 

oprava chýb 

6 Latencia menej ako 5 ms 
7 Kompletná podpora DMX512 ÁNO 

8 Rádio 2,4 GHz  
licencia na celom 

svete zadarmo 

9 5V USB vstup ÁNO 
10 Bezpečnostný slot Kensington ÁNO 

Wifi dmx vysielač 
1. Vysielač a prijímač DMX / RDM ÁNO 

2 
Protokol W-DMX ™ G5 - spätne 
kompatibilný s G3 a G4S 

ÁNO 

3 Režim zdvojnásobenia v G5 
dve univerza v 
jednom boxe 
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4 Technológia Datasafe  
bezdrôtová vernosť a 

oprava chýb 

5 Latencia  menej ako 5 ms 
6 Plná podpora RDM ÁNO 
7 Adaptívne hoppingové rádio ÁNO 
8 2,4 GHz - celosvetovo bez licencií ÁNO 

9 
5,2 GHz - nové, exkluzívne pre W-
DMX ™ 

ÁNO 

10 
5,8 GHz - poskytuje prístup k 
„pôvodnému“ spektru 

ÁNO 

VP ovládanie dmx 

1. 
Software a hardware pre dmx ovládanie 
svietidiel ÁNO 

2. 
Software kompatibilný s tabletmi a 
smartfonmi ÁNO 

Reproduktor Ateo2 alebo ekvivalent 
1. Farba  biela 

2 Rozmery 

80 x 136 x 115 mm ( 
šírka x Výška x 

hĺbka), alebo menšie 

3 Vyžarovanie 
horizontálne 145°, 

vertikálne 170° 

4 Výkon 20W 
5 Impedancia 8ohm 
6 Frekvenčný rozsah  120 Hz - 20 kHz 

Digitálny zosilňovač DZ1604 alebo ekvivalent 
1. 4 kanály ÁNO 
2 Výkon 300/400W 8/4 Ohm 
3 Bridge výkon 2x600W 8 Ohm 

4 Frekvenčná odozva 
20 - 20000Hz @ 8 

Ohm 

5 THD+N <0.1% 
6 Damping faktor >200 
7 Vstupná impedancia 10kΩ 
8 Signal/Noise rate:  >100dB 

Prehrávač médií s mixom MPC1 alebo ekvivalent 
1. Výstupná úroveň (+)4dBu 

2 Frekvenčná odozva 
20 - 20 000 Hz (± 1 

dB) 

3 THD + N <0,1% 
4 Vstupná impedancia 10 kΩ 
5 Pomer signálu / šumu > 100 dB 

6 Prehrávane média 
MP3 / USB / SD / 

Bluetooth 

7 Milrofónny vstup s korekciami /  
100 Hz, 10 kHz (± 12 

dB) 
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8 Ovládanie vstupnej hlasitosti 
mikrofón, linka 

1/2/3/4 / aux 

9 Ovládanie výstupnej hlasitosti výstupný master 

Bezdrôtová  Duálna sada mikrofónov Vm20DUO alebo ekvivalent 
1. Počet kanálov 2 

2 Prepinateľné frekvencie 
863 - 863.5 - 864.5 - 

865 MHz 

3 Diversitný prijímač ÁNO 

4 
2 dynamické ručné mikrofóny Super-
cardioid 

ÁNO 

5 Frekvenčný rozsah  40 - 16.000 Hz 

Stredovýškovy modul s bezkáblovým pripojením typu column 
array  (ARK803AP alebo ekvivalent ) 

1. Farba biela 
2 Citlivosť 95 dB @ 1 W / 1 m 
3 Impedancia 16 Ohm 
4 SPL trvalé / špička 114 / 120dB @ 1m 

5 Frekvenčná odozva 
135-17000Hz (± 3dB) 

6 Uhol pokrytia VxH 115x20 ° 

7 
Možnosť bezkáblového  stakovania 
modulov 

ÁNO 

Aktívny subwoofer s bassreflexom so zabudovaným zosilňovačom 
triedy D 2x700 W, 124 dB SPL  (ARK112SA alebo ekvivalent) 

1. Farba biela 

2 
Nízko frekvenčný 12 "basový 
reproduktor /  

3" v.c 

3 Frekvenčný rozsah 40-200 Hz (± 3 dB)  
4 Vstavaný DSP plne nastaviteľný 

5 

Zosilňovač v  subwoofery ARK112SA 
dokáže ovládať až 2 stĺpové 
reproduktory rady ARK plus ďalší 
pasívny subwoofer 

ÁNO 

6 

Signálne spojenie medzi subwooferom a 
stredne vysokými stĺpovými jednotkami 
prostredníctvom konektora 
integrovaného do reproduktora 

ÁNO 

7 Ozvučnica z brezovej preglejky ÁNO 

8 SPL trvalé / špička 
118/124 dB @ 1 m 

(voľné pole) 

9 Frekvenčná odozva 40-200 Hz (± 3 dB) 
10 Uhol pokrytia HxV ° všesmerový 
11 Deliaca frekvencia LPF 120 / 200Hz 

Pasívny bassový modul pripojiteľný k ARK112SA  (ARK112SP 
alebo ekvivalent ) 

1. Farba biela 

2 
Nízko frekvenčný 12 "basový 
reproduktor /  

3" v.c 
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3 Frekvenčný rozsah 
 40-200 Hz (± 3 dB) 

4 Citlivosť 96 dB 
5 Impedancia 8 ohm 
6 SPL trvalé / špička 119 / 125dB @ 1m 
7 Uhol pokrytia HxV ° všesmerový 
8 Deliaca frekvencia LPF 100 / 160Hz 

 
Množstvo: 

P.Č. OZNAČENIE POČET /ks/ 

1. Otočná hlava s animačným kotúčom ARIA700 alebo 
ekvivalent 

1 

2 Led otočná hlava s CMY miešaním farieb a zoomom 
Jetspot4z alebo ekvivalent 

2 

3 
Led otočná hlava typu wash Stark400 alebo ekvivalent 

2 

4 Wifi dmx prijímač 1 
5 Wifi dmx vysielač 1 
6 VP ovládanie dmx 1 

7 
Reproduktor Ateo2 alebo ekvivalent 

4 

8 
Digitálny zosilňovač DZ1604 alebo ekvivalent 

1 

9 
Prehrávač médií s mixom MPC1 alebo ekvivalent 

1 

10 Bezdrôtová  Duálna sada mikrofónov Vm20DUO 
alebo ekvivalent 

1 

11 
Stredovýškovy modul s bezkáblovým pripojením typu 
column array  (ARK803AP alebo ekvivalent ) 

1 

12 Aktívny subwoofer s bassreflexom so zabudovaným 
zosilňovačom triedy D 2x700 W, 124 dB SPL  
(ARK112SA alebo ekvivalent) 

4 

13 Pasívny bassový modul pripojiteľný k ARK112SA  
(ARK112SP alebo ekvivalent ) 

1 
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Ak sa  vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie 
ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. 
 
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. 
 
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). 
 

5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 

 

6.  Variantné riešenie:  
Neumožňuje sa 
 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 60 dní odo dňa účinnosti kúpnej 
zmluvy 

 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 03.08.2021 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 
094 02  Slovenská Kajňa ) a osobne na adrese (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/, Kvakovce, 
podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
(kvakovcedomasa@gmail.com). 
 
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: 

 
 „KD-   NEOTVÁRAŤ“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) Otváranie ponúk: dňa 03.08.2021, o 11:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu  

Kvakovce, Domašská č. 97/,  094 02  Kvakovce. Otváranie ponúk je verejné. 

e) V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH, 
verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy 
v súlade s jeho ponukou a touto Výzvou.  

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

úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po 
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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 ponuky sa návrh zmluvy nepredkladá. 

g) Objednávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval 
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) 
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2 
Formulár ponuky) 
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov 
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu – 
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky 
a požiadavky na predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),  
Dátum vypracovania ponuky, 
Lehota platnosti ponuky 
Návrh ceny  

Na všetky vyššie uvedené body je možné použiť Prílohu č. 2 Formulár ponuky. 
 

9.  Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa. 
 

10.  Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho 

prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu  fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. 

Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

11.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena s DPH.  

 

12.  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 uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR 
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy 
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fakturovať DPH. Vo svojej 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 uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení 
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 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.. 

G. Cena bude vypracovaná vo forme: 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 

/ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH za 
požadovaný 

počet 

1. 
Otočná hlava s animačným 
kotúčom ARIA700 alebo 
ekvivalent 

1    

2 
Led otočná hlava s CMY 
miešaním farieb a zoomom 
Jetspot4z alebo ekvivalent 

2    

3 Led otočná hlava typu wash 
Stark400 alebo ekvivalent 

2    

4 Wifi dmx prijímač 1    
5 Wifi dmx vysielač 1    
6 VP ovládanie dmx 1    

7 Reproduktor Ateo2 alebo 
ekvivalent 

4    

8 Digitálny zosilňovač DZ1604 
alebo ekvivalent 

1    

9 Prehrávač médií s mixom MPC1 
alebo ekvivalent 

1    

10 
Bezdrôtová  Duálna sada 
mikrofónov Vm20DUO alebo 
ekvivalent 

1    

11 

Stredovýškovy modul s 
bezkáblovým pripojením typu 
column array  (ARK803AP 
alebo ekvivalent ) 

1    

12 

Aktívny subwoofer s 
bassreflexom so zabudovaným 
zosilňovačom triedy D 2x700 
W, 124 dB SPL  (ARK112SA 
alebo ekvivalent) 

4    
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13 
Pasívny bassový modul 
pripojiteľný k ARK112SA  
(ARK112SP alebo ekvivalent ) 

1    

  SPOLU bez DPH:      xxxx  

DPH 20%:     

Spolu s DPH  
 

13.  Dôvody na zrušenie súťaže:  
Objednávateľ môže zrušiť použitý postup 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.  

 

14.  Ďalšie informácie objednávateľa: 
A. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH, 

verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Lehota na uzavretie 
zmluvy: do 31.08.2021. 
 

B. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle  kupujúceho. Zmluva 
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 
Túto skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v kúpnej 
zmluve v článku I.  

 
C.  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. 

 
D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
 

Kvakovce,  dňa 23.07.2021 

 

 

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

                        Ing. Ján Halgaš 

     osoba zodpovedná za VO 

 

Prílohy   č. 1 Návrh zmluvy 

  č. 2 Formulár ponuky 

  č. 3 Návrh ceny (vo formáte .xls) 


