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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

Špecifikácia tovaru 
 

Predmetom verejného 

obstarávania je miestny 

bezdrôtový rozhlas. Obec 

Nižná Slaná požaduje od 

zhotoviteľa vyhotovenie 

varovného 

a vyrozumievacieho systému 

s možnosťou doplňovania 

a výmeny systému v prípade 

potreby. Podmienkou 

obstarania nového rozhlasu 

je vytvorenie takého systému, 

ktorý bude plniť svoju funkciu 

ako v obci Nižná Slaná, tak aj 

v obecnej časti Nižnoslanská 

Baňa. Nový systém má 

kompletne nahrádzať starý 

systém, ktorý je v súčasnej 

dobe nefunkčný. 
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Povinné súčasti systému 
 

1. Vysielacia a riadiaca ústredňa uložená na Obecnom úrade Obce Nižná Slaná 

2. Vysielacia anténa, resp. antény 

3. Prehrávač so vstupom na CD alebo USB 

4. Riadiaci modul 

5. Mikrofón 

6. Prijímacia anténa v časti Nižnoslanská Baňa 

7. Systém minimálne 60 reproduktorov (najmenej 40 do časti obec, najmenej 15 do 

časti Nižnoslanská Baňa) rozmiestnených podľa potreby a akustických 

vlastností okolia 

 

Systém musí byť taktiež ovládateľný zo vzdialeného bodu, t. j. prostredníctvom mobilnej 

alebo internetovej siete. Systém musí vedieť prehrať záznam nahraný vopred 

a naprogramovať jeho prehratie na konkrétny čas. 

Ďalšie súčasti systému nutné pre jeho funkčnosť zahrnie uchádzač verejného 

obstarávania do svojej ponuky. 

 

Montážne práce 

 

Povinnou súčasťou ponuky sú aj montážne práce. Obec žiada od dodávateľa montáž 

riadiaceho strediska, ampliónov (v prípade ponuky drôtového spojenia v jednotlivých častiach 

obce taktiež inštalácia drôtov) osadenie vysielačov a prijímačov a iniciálne sfunkčnenie 

systému. Súčasťou montážnych prác je taktiež zaškolenie pracovníkov Obce k práci 

s riadiacim strediskom a obsluhou bezdrôtového vysielača. 

 

Počuteľnosť 

 

Obec od zhotoviteľa žiada voľbu takého technického riešenia, ktoré by zabezpečilo 

dobrú počuteľnosť oznamov pre všetkých občanov obce, t. j. na každej ulici, aj vo 

vzdialenejších častiach. Žiadame preto dostatočnú kabeláž, ktorá by toto technické riešenie 

umožňovala. 

Prikladáme dve mapy Nižnoslanskej Bane a Nižnej Slanej. Je potrebné, aby zo všetkých 

červených línií a plôch na mape občania obce Nižná Slaná počuli hlásenie zrozumiteľne 

a jasne. 
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