
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní 

 na dodanie tovaru s názvom  
„Ozvučenie kongresovej sály MsÚ a ozvučenie športovej haly“. 

__________________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981-4 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba 
vo veciach technických: JUDr. Margita Pekárová, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta  
                                                (kontakt mobil: 0911500063) 
vo veciach podmienok 
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania  
E-mail:    simighova@sala.sk                                           

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Šali, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa,  

                                                                    Športová hala, Horná 30, 927 01  Šaľa. 
 

3. Komplexnosť dodávky:    
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.                                                                                                        

4. Variantné riešenie:  
Nie. 
 

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 7 dní od doručenia písomnej 
objednávky, najneskôr však do 10. 12. 2018. 
 

6. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie ozvučovacieho zariadenia ako aj inštalácia ozvučenia kongresovej 
sály MsÚ Šaľa a športovej haly v Šali. 
Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
1. Ozvučenie kongresovej sály v MsÚ a to: 

1.1. Aktívny fullrange reprogox/Pasívny fullrange reprobox+zosilňovč s adekvátnym výkonom 
k reproboxu s parametrami minimálne: Freq. rozsah 60-20.000Hz, Výkon RMS 400W, 
Maximálne SPL 125dB v počte minimálne 2ks. Biele prevedenie.                                                                            

1.2. 2x Biela konzola pre reprobox na stenu s nosnosťou 30Kg 
1.3. Stereo limitér pre obmedzenie výkonu ozvučovacieho systému. 
1.4. Inštalačný rack pre ukončenie kabeláže a uloženie limitéra. 
1.5. Prípojnica 1x230V 2xXLR pre pripojenie existujúceho mixážneho pultu k ozvučovaciemu 

systému. 
1.6. Kabeláž pre prepojenie systému ozvučenia 
1.7. Kabeláž pre prepojenie komponentov v inštalačnom racku 
1.8. Inštalácia/Zaškolenie 

2. Ozvučenie športovej haly 
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2.1. Aktívny fullrange reprogox/Pasívny fullrange reprobox +zosilňovč s adekvátnym 
výkonom k reproboxu s parametrami minimálne: Freq. rozsah 61-20.000Hz, Výkon RMS 
900W, Maximálne SPL 133dB v počte minimálne 8ks.                                                                                 

2.2. Aktívny subbas reprogox/Pasívny subbas reprobox +zosilňovač s adekvátnym výkonom 
k reproboxu s parametrami minimálne: Freq. rozsah 35-150Hz, Výkon RMS 1000W, 
Maximálne SPL 133dB v počte minimálne 2ks.                                                                                 

2.3. Mixážny pult vmontovateľný do prepravného racku s parametrami minimálne 4x Mono 
Mikrofónny+2x Stereo linkový vstup, efektová jednotka pre mikrofónne vstupy. 

2.4. Prehrávač médií vmontovateľný do prepravného racku s parametrami minimálne: 
Prehrávanie z médií CD/USB/SD, podporované formáty WAV, MP3, ACC. Prehrávanie 
hudby cez Bluetooth. 

2.5. Bezdrôtový mikrofón do ruky s dynamickou mikrofónnou vložkou s parametrami 
minimálne: Prijímač vmontovateľný do prenosného racku, odnímateľné antény 
prijímača, ručný mikrofón v kovovom prevedení, preladiteľnosť a rozsah vysielacej 
frekvencie v rozmedziach: (516-558Mhz) alebo (566-608Mhz) alebo (626-668Mhz) 

2.6. Stereo limitér pre obmedzenie výkonu ozvučovacieho systému. 
2.7. Systémový procesor parametrami minimálne  2xVstup XLR s funkciami 31 pásmového 

grafického EQ, 6xVýstup XLR s funkciami: crossover, 8 kanálový parametrický EQ, delay. 
2.8. Prípojnica antivandal uzamykateľná v kovovom prevedení (pripojenie ovládacieho 

panelu k systému ozvučenia napájanie ovládacieho panelu+signál) v počte 3ks 
2.9. Konzola pre reprobox s nastaviteľným sklonom, výkyvom, fixáciou reproboxu, 

minimálnou nosnosťou 50kg 
2.10. Inštalačný kovový rack pre ukončenie kabeláže systému, systémového procesoru, 

limitéra spolu so spúšťacím panelom pre zapnutie kompletného ozvučovacieho systému 
pomocou spínača na kľúč. 

2.11. Prepravný L-rack pre uloženie mixpultu, prehrávača médií, bezdrôtového mikrofónu so 
vstupno- výstupným panelom s prípojkami pre napájanie ovládacieho panelu, pre prívod 
signálu do ozvučovacieho systému a s vyvedenými anténami bezdrôtového mikrofónu. 

2.12. Kabeláž pre prepojenie častí ovládacieho panela 
2.13. Kabeláž pre prepojenie častí inštalačného racku 
2.14. Kabeláž pre prepojenie reproduktorov, prípojníc uložené v inštalačných rúrach/trubkách 

pevne nainštalovaných. 
2.15. Inštalácia/zaškolenie 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 20.000,00 eur bez DPH. 
 
Slovník spoločného obstarávania:  
32331300-5 Prístroje na reprodukciu zvuku 
32340000-8  Mikrofóny a reproduktory. 
 

7. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar na predmet obstarávania – stačí 
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením registračného 
čísla. 

 
8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

a) Doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať: 
• adresu verejného obstarávateľa, 



• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“  
• heslo súťaže: „Ozvučovacia technika Šaľa“. 

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
c) Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30/11/2018 Čas 10:00 h.  
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 30/11/2018   Čas: 10:30 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
 

10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z  prostriedkov mesta Šaľa. Faktúra bude splatná do 30 dní od 
doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 
 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH uvedená v mene euro vrátane dodania na miesto určenia. 
 

12. Ďalšie informácie: 
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

 
12.2 Ponuky budú doručené alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 

15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  musí byť uzatvorená 
a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou hodnotou – 
neotvárať“ a s heslom: „Ozvučovacia technika Šaľa“. 
 

12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
• Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy 
• Návrh na plnenie kritérií 
• Špecifikáciu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 

12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 

 
 
V Šali dňa 27. 11. 2018  
                                                 
 
 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický   
                                                                                                                                                        primátor mesta 
 
Príloha: 
• Návrh na plnenie kritérií 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
Predmet zákazky: Ozvučenie kongresovej sály MsÚ a ozvučenie športovej haly 
 
1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača:  _________________________________ 
Sídlo uchádzača:    __________________________________ 
IČO uchádzača:    __________________________________ 
   
 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Celková cena vrátane DPH. 
 
 

 
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK PLNENIE 

 
Celková cena vrátane DPH 
 
 

 

 
Platca DPH:  áno – nie  
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača 
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že: 
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii 

a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, 

berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, 
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
 
 
 
 
 
V _______________ dňa ____________________ 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         

_____________________________ 
                                                                                                                                meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 


