
  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

TLAKOVÝ REPRODUKTOR 6 ks 

minimálne požiadavky výkonový pomer : 20/15/10/5WRMS 
frekvenčný rozsah: 250-10,000Hz 
SPL (1W/1m) : 108,5 dB 
radiačné uhly ( hor./vert.):80°/80° 
pre 100V siete, odolný voči počasiu- IP66 

prevedenie výkonový pomer : 20/15/10/5WRMS 
frekvenčný rozsah: 250-10,000Hz 
SPL (1W/1m) : 108,5 dB 
radiačné uhly ( hor./vert.):80°/80° 
pre 100V siete, odolný voči počasiu- IP66 
 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 
s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 
dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou 
a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Tlakový reproduktor 5 ks 

minimálne požiadavky pre 100V siete, odolný voči počasiu,IP66 
Výkon: 30/15/7.5/3.75WRMS 
Frekvenčný rozsah:110-16,000 Hz,  
SPL (1W/1m):99dB 
Uhol vyžarovania(hor./vert.):110°/60° 
ABS, dvojpásmový 

prevedenie pre 100V siete, odolný voči počasiu,IP66 
Výkon: 30/15/7.5/3.75WRMS 
Frekvenčný rozsah:110-16,000 Hz,  
SPL (1W/1m):99dB 
Uhol vyžarovania(hor./vert.):110°/60° 

ABS, dvojpásmový 

  

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 
s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 
dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou 
a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 



 

  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Mikrofón na stôl s gongom  1 ks 

minimálne požiadavky stolový mikrofón elektretovou vložkou so zabudovaným gongom. 
Plastový podstavec, kábel JACK-JACK 6,3 mm o dĺžke 1m, molitanová krytka. 
Frekvenčný rozsah:40 Hz-16kHz, imped.:600 Ohm, spotreba: 3mA, 
napájanie adaptér DC 4,5-6V 

prevedenie stolový mikrofón elektretovou vložkou so zabudovaným gongom. 
Plastový podstavec, kábel JACK-JACK 6,3 mm o dĺžke 1m, molitanová krytka. 
Frekvenčný rozsah:40 Hz-16kHz, imped.:600 Ohm, spotreba: 3mA, 
napájanie adaptér DC 4,5-6V 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 
s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 
dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou 
a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Kábel 85,50 bm 

minimálne požiadavky kábel závesný CYKY z 2x2,5 

prevedenie kábel závesný CYKY z 2x2,5 samonosný 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 
s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 
dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou 
a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Demontáž  

minimálne požiadavky demontáž káblového vedenia 85,50 bm 

 

prevedenie demontáž káblového vedenia 85,50 bm 

 
cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 demontáž musí byť vykonaná odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. 
Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

montáže 85,50 bm 

minimálne požiadavky montáž závesného kábla CYKY Z, na stožiar kovový. 
Rozvinutie, napnutie a zapojenie. 

prevedenie  montáž závesného kábla CYKY Z, na stožiar kovový. 
Rozvinutie, napnutie a zapojenie. 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 rozvinutie, napnutie a zapojenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov 
opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

reproduktor tlakový 8 ks  

minimálne požiadavky demontáž a odpojenie 

prevedenie demontáž a odpojenie 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 demontáž musí byť vykonaná odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. 
Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

reproduktor tlakový 11 ks 

minimálne požiadavky montáž, zapojenie, nastavenie. 

prevedenie montáž, zapojenie, nastavenie. 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 montáž, zapojenie a nastavenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov 
opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

montáž konzoly 4 ks 

minimálne požiadavky konzola pripevnená na betónový stožiar nad 6m 
prevedenie konzola pripevnená na betónový stožiar nad 6m 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 montáž, zapojenie a nastavenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov 
opravovaného zariadenia. Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

montáž konzoly 7 ks 

minimálne požiadavky konzola pripevnená na stožiar kovový nad 3 m 

prevedenie konzola pripevnená na stožiar kovový nad 3 m 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 montáž musí byť vykonaná odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. 
Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

materiál 1 kpl 

minimálne požiadavky spotrebný inštalačný materiál použitý pri opravách ( svorky, napináky, skrutky, rozvodné krabice, bužirky 
káblové oká, nerezové pásky, nerezové spony, PG vývodky, vago svorky 

prevedenie spotrebný inštalačný materiál použitý pri opravách ( svorky, napináky, skrutky, rozvodné krabice, bužirky 
káblové oká, nerezové pásky, nerezové spony, PG vývodky, vago svorky 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 
s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou 
a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

nastavenie 1 kpl 

minimálne požiadavky nastavenie zosilňovačov 100 V siete, nastavenie výstupov 2 zóny, nastavenie CD/MIX 

prevedenie nastavenie zosilňovačov 100 V siete, nastavenie výstupov 2 zóny, nastavenie CD/MIX 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 nastavenie musí byť vykonané odborne, bez poškodenia zostávajúcich komponentov opravovaného zariadenia. 
Prípadné poškodenia dodávateľ opraví na vlastné náklady. 
Práca bude vykonaná v súlade s platným predpisom o bezpečnosti práce, na vlastnú zodpovednosť dodávateľa 
prác pri realizácii opravy obecného rozhlasu. 

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
OBEC KLUBINA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Konzola 4 ks 

minimálne požiadavky konzola reproduktora - pre osadenie na stožiar betónový 

prevedenie konzola reproduktora - pre osadenie na stožiar betónový 

cena obsahuje všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia 

osobitné ustanovenia  

 Tovar musí byť nový ( nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný ), v bezchybnom stave, 
s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a s príslušnou 
dokumentáciou( záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať o originálny tovar, alebo ekvivalent  

termín dodávky do 15 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy 

 dodávateľ  do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou 
a uvedie ponúkanú značku a typ zariadenia 

 

 


