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Záznam z vyhodnotenia predložených ponúk 
vo verejnom obstarávaní č. 08/2021 

zákazka podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) 

 

Číslo zákazky 08/2021 

Názov zákazky Miestny bezdrôtový rozhlas 

Predmet zákazky Tovar a montáž 

Postup verejného obstarávania Podľa  § 117 Zákona - Zákazka s nízkou hodnotou 
Podľa obecnej Smernice o verejnom obstarávaní 

 

I. Verejný obstarávateľ 
 

Úradný názov: Obec Nižná Slaná IČO: 00328596 

Poštová adresa: Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná, Slovenská republika 

Štatutár obce: Tibor Jerga Telefón: 
E-mail: 

+421 918 937 818 
tiborjergans@gmail.com 

Kontaktná osoba pre 
verejné obstarávanie: 

Mgr. Tomáš Ladňák Telefón: 
E-mail: 

+421 918 209 468 
tomas.ladnak@gmail.com 

 

II. Postup verejného obstarávania 
 

Verejný obstarávateľ za účelom zadávania zákazky zverejnil všetky potrebné informácie 
na webovom sídle obce www.niznaslana.sk/verejne-obstaravanie v sekcii Zákazka 
s nízkou hodnotou. Na webovom sídle boli zverejnené 4 dokumenty: 

 08/2021 Výzva na predkladanie ponúk (12. 5. 2021) 
 08/2021 Príloha 1 (12. 5. 2021) 
 08/2021 Príloha 2 (12. 5. 2021) 
 08/2021 Príloha 3 (12. 5. 2021) 

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená: dátum: 20. máj 2021 

 čas: 12:00 

Subjekt vo verejnom obstarávaní Rozhlasy Bártek, s. r. o. doručil svoju ponuku mimo 
lehotu na predkladanie ponúk neskôr o 1 hodinu aj 5 minút. Komisia sa však rozhodla, že 
doručenie o hodinu neskôr mohlo vzniknúť z administratívnych dôvodov a rozhodla sa aj 
napriek prekročeniu lehoty vyhodnotiť ponuku spolu s ostatnými. 

Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Ponuky boli hodnotené na základe predložených referencií a ceny. Výsledné hodnotenie je 
výsledkom aritmetického priemeru hodnotenia komisie na vyhodnotenie ponúk: 

relatívna váha kritéria cena: 70 % 

relatívna váha kritéria kvalita: 30 % 
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III. Zoznam zapojených hospodárskych subjektov s hodnotením 
 

P.č. Obchodné meno Dátum a čas 
doručenia 
ponuky 

Cena s DPH Hodnotenie 
komisie 

cena kvalita 

1. JD Rozhlasy, s. r. o. 20. 05. 2021, 
07:49 

14 912,00 EUR 70 % 20 % 

2. Pilot & Son, s. r. o. 18. 05. 2021, 
23:30 

20 851,00 EUR 
subjekt nie je 
platcom DPH 

65 % 30 % 

3. Peter Dubovec -DJ SCOOBY 18. 05. 2021, 
20:54 

28 120,00 EUR 
subjekt nie je 
platcom DPH 

45 % 30 % 

4. EMPEMONT Slovakia, s. r. o. 20. 05. 2021, 
07:53 

29 113,20 EUR 40 % 10 % 

5. MK hlas, s. r. o. 20. 05. 2021, 
11:47 

21 766,00 EUR 55 % 30 % 

6. Rozhlasy Bártek, s. r. o. 20. 05. 2021, 
13:05 

25 699,00 EUR 50% 30 % 

 

IV. Víťaz verejného obstarávania 
 

Podľa hodnotenia komisie na základe kritérií verejné obstarávanie vyhrala ponuka: 

uchádzač: Pilot & Son, s. r. o. 

cena: 20 851,00 s DPH / bez DPH 

posúdenie podmienok podľa zákona: § 32, ods. 1, písm. e) ☒ spĺňa 

☐ nespĺňa 

 § 32, ods. 1, písm. f) ☒ spĺňa 

☐ nespĺňa 

 § 40, ods. 6, písm. f) ☒ spĺňa 

☐ nespĺňa 

Odôvodnenie: 

Komisia sa na základe referencií a skúsenosti niekoľkých obcí s rozhlasmi, ktoré boli 
bezdrôtové, rozhodla firmám JD Rozhlasy, s. r. o. a EMPEMONT Slovakia, s. r. o. udeliť nižšie 
hodnotenie v kritériu kvality. Komisia sa uzniesla spoločne na tom, že je lepšie zvoliť 
rozhlas vedený drôtovo aj napriek vyššej cene, nakoľko toto drôtové riešenie je dlhodobo 
trvácnejšie a nie je nutná neustála obnova a oprava rozhlasov, ktoré majú riešené spojenie 
bezdrôtovo. Na základe toho tak môže dôjsť k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu využitiu 
verejných zdrojov a financií, než by tomu bolo u bezdrôtových rozhlasov. Obec Nižná Slaná 
oceňuje zapojenie oboch subjektov aj inovatívnosť ich riešení, napriek tomu však členovia 
komisie považujú bezdrôtový rozhlas za rizikovú investíciu, ktorá by mohla mať vplyv na 
efektivitu vynaložených finančných prostriedkov. 
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Ostatným účastníkom na základe predložených ponúk a zvoleného drôtového 
riešenia rozhlasu udeľuje v kritériu kvality 30 % z 30 %, nakoľko technické riešenie je 
porovnateľné a vyhovujúce pre podmienky obce. V týchto ponukách preto zavážila pri 
hodnotení nižšia cena. 

 

V. Prílohy k záznamu na vyhodnotenie ponúk 
 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk 
2. Hodnotiace hárky členov komisie 

 

V Nižnej Slanej dňa 27. 5. 2021 

 

 

 
Tibor Jerga 

starosta obce 
 

 


