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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Mesto Komárno 
IČO:   00 306 525 
DIČ:   2021035731 
Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno:   Mgr. Agneša Zsitvová 
Telefón:   035/ 28 51 223  
E-mail:   agnesa.zsitvova@komarno.sk  
 
Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Meno:   Ing. Beáta Sebő 
Telefón:   035/ 28 51 274, 0903 206 527 
E-mail:   beata.sebo@komarno.sk 
   

 
2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky:  „Ozvučovacie zariadenie pre realizovanie projektu s názvom: 
Slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Klapka 
György“ 

 

Druh zákazky:  § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
   č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  
   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
CPV:               32342410-9   Zvukové zariadenie 
                               32351000-8   Príslušenstvo k zvukovým zariadenia a videozariadeniam 
 

        Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. 
 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie ozvučovacieho zariadenia pre realizovanie projektu 
s názvom: Slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Klapka György č. 
SKHU/WETA/1901/4.1/220 v rámci programu Interreg SKHU Fond malých projektov pre 
západný región 

       ktoré pozostáva z nasledovnej výbavy 

 Technológia  

 Mikrofóny 
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 Monitor – Odposluch 

 Reproduktory prenosné 

 Rack – transportný kufor pre zariadenia, na kolieskach / obaly 

Podrobný popis a technická špecifikácia jednotlivých položiek tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy 

 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho 
výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky 
s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.  

 
Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako 
požadovaný výrobok. 

 

Pred podaním cenovej ponuky odporúčame osobnú konzultáciu. Konzultáciu je možné 
uskutočniť po telefonickej dohode s Ing. Beátou Sebő na tel. čísle 035/ 28 51 274 alebo 0903 
206 527, beata.sebo@komarno.sk . 
 

 Termín dodania predmetu zákazky:  najneskôr do 20. júna 2021                         

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

       Predpokladaná hodnota zákazky:   8.855,83 € bez DPH 

 

5. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 
hľadieť akoby nebolo predložené. 

 
 
6. Možnosť predloženia ponuky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena maximálna, 
pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

 Ak je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez 
DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu projektu s názvom: Slávnosti pri 
príležitosti 200. výročia narodenia generála Klapka György č. 
SKHU/WETA/1901/4.1/220 v rámci programu Interreg SKHU Fond malých projektov pre 
západný región. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 
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 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry. 

 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 
 
 Oprávnenie uchádzača dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný 

obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného registra 
hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybnosti je uchádzač povinný v lehote 
určenej verejným preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 

 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákonom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie 

 

9. Náklady na ponuku: 

 
 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 
 

  
10. Obsah cenovej ponuky: 

 

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať: 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j. obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo 
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 1), 

 ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom predložená cenová ponuka je podkladom 
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (príloha č. 2), 

 
 čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(príloha č. 4) podpísané oprávnenou osobou uchádzača, 

 
 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 

 písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.  
 

 

11. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou  

      na adresu:    Mesto Komárno,  Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.           

                       

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
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 adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 
  alebo miesta podnikania uchádzača), 

 

 obal musí byť označený : 

 

„Ozvučovacie zariadenie -  
200. výročie narodenia generála Klapka György“ 

NEOTVÁRAŤ    ZSA 
 

12. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 28.05.2021 do 9.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju 
vráti uchádzačovi neotvorenú. 
 

 
13. Kritériá a hodnotenie ponúk :  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

      
 
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti 
  jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich 
cenovej ponuky.  

 
 

15. Použitie elektronickej aukcie:  

  Nie 
 

 
16. Osobitné požiadavky na plnenie:  

 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

 O odovzdaní predmetu zmluvy bude spísaný preberací a odovzdávací protokol. 

 Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného 

zariadenia. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť 

prevzatie ozvučovacieho zariadenia. 
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17. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
 obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka, 

 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača   v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
 ponúk  v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 
 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.   

       

 

 
                 

                                                                                               Ing. Attila Kulcsár Szabó 
                                                                                               vedúci Odboru rozvoja 
                                                                                              a životného prostredia  
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Príloha č. 1 
Identifikačné údaje uchádzača 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

DIČ:                ............................................................ 

Bankové spojenie:              ............................................................ 

Číslo účtu:               ............................................................ 

 

Právna forma:                                                    ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ........................................................... 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                            ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:               ............................................................ 

 

Telefón:                                                            ............................................................ 

 

Fax:                                                                  ............................................................ 

 

E-mail:                                                               ............................................................ 

 
V ..................................    dňa ........................ 

 
 
 

                                                  Pečiatka, podpis ...................................................... 
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Príloha č. 2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 
 

 

Verejný obstarávateľ:   

Mesto Komárno 

Predmet zákazky:    

 
„Ozvučovacie zariadenie pre realizovanie projektu s názvom:  

Slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Klapka György“ 
  
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 
 
 
 
 

Názov 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 bez DPH 

Hodnota DPH 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
 s DPH 

Ozvučovacie zariadenie 
pre realizovanie projektu 

s názvom:  
Slávnosti pri príležitosti 
200. výročia narodenia 

generála Klapka György 

   

 
 
 
 
 
Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:      ............................................ 
 
 
 
 

Dátum, pečiatka, podpis:    .............................................................. 
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Príloha č. 3.  Technická špecifikácia položiek 
 

 str.1 NÁZOV  -  POPIS POLOŽKY M.J. MN. 
NÁZOV 

ZNAČKY 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

1. 24-kanálová mixážna konzola s integrovaným 
stage boxom a DSP, paralelné viacstopové nahrávanie 
na USB disk a DAW,20 mikrofónnych / linkových vstupov: 
10x XLR, 10x 6,3 mm jack combo, 2 RCA linkové vstupy, 2-
kanálový prehrávač médií USB (prehrávanie MP3, WAV, 
AIFF), 22-kanálové nahrávanie USB priamo do pamäte, 32-
kanálové záznamové rozhranie (I / O cez port USB-B), 
Interná vzorkovacia frekvencia: 48 kHz,2 ďalšie USB porty 
pre radiče a aktualizácie, 2 hlavné výstupy XLR a jack, 8 
XLR AUX výstupov, 2 výstupy pre slúchadlá, Ethernetový 
konektor RJ45, HDMI port pre ovládanie mixéra cez 
monitor, integrovaná dvojpásmová sieť WLAN a Ethernet (2 
antény, 2,4 / 5 GHz), kompatibilné s iOS, Android, Windows, 
Mac OS, Linux (cez HTML5), prijíma až 10 zariadení 
súčasne (tablet, smartphone, počítač), spracovanie signálu 
od dbx, Lexicon, Digitech, 20 vysoko kvalitných 
mikrofónnych predzosilňovačov Studer, vstupné kanály s 
oneskorením 250 ms, 4-pásmový parametrický EQ, brána, 
kompresor, de-esser, HPF, 2 kanály zahŕňajú modelovanie 
zosilňovača / gitary DigiTech, 8 AUX zberníc s 31pásmovým 
grafickým EQ, potlačením spätnej väzby AFS2 a 
kompresorom dbx,120-pásmový analyzátor v reálnom čase 
(vstupy a výstupy), 500 ms (približne 170 m) oneskorenia na 
výstupných zberniciach, 4 zbernice efektov lexikónu (reverb, 
delay, chorus, room), formát: 19 "/ 4 U 

ks 1  

      

2. Tablet pre ovládanie mix pultu (min. 64 GB) ks 1 
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str. 2  NÁZOV  -  POPIS POLOŽKY M.J. MN. 
NÁZOV 

ZNAČKY 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

3. 

48-kanálový digitálny mixér so spracovaním 96 kHz 
FPGA,25 faderov / 6 vrstiev, 12 stereofónnych mixov 
(ideálne pre nastavenie monitorovania do uší) + LR,3x 
Stereo matica, 8x interný stereofónny FX so stereofónnymi 
návratmi, hĺbkové spracovanie umožňuje integráciu 
zásuvných modulov priamo do vstupov mixu a kanálov 
mixu, 7 "dotykový displej,Port S-Link pre vzdialené audio / 
rozšírenie, 64-kanálový I / O port pre zvukové siete, 32 x 32 
USB audio rozhranie, priame nahrávanie na disk SQ-Drive 
na USB, výstup AES, chromatické meranie 
kanálov,Integrované LED osvetlenie,16 priraditeľných 
softvérových klávesov, 4 priraditeľné mäkké rotátory, 
zobrazuje sa kanál LCD, kompatibilné s modelmi ME 1 a 
ME-500, ako aj so zvukovými sieťovými kartami Dante alebo 
Waves,Rozmery: 638 x 514,9 x 198 mm, hmotnosť: 13,3 kg 

ks 1  

      

4. 

Audio stojan (Stage box) pre mixér triedy dLive S / C, 
16 mikrofónnych / linkových vstupov, 8 XLR výstupov, 
Phantom Power Kompatibilné s káblami CAT5e s dĺžkou až 
100 metrov, šírka: 19 " 

ks 2  

      

5. 

Kábel Cat5e dĺžka: 50 m, na káblovom navijaku Schill GT-
310 s podporou navíjania, 2x konektor RJ45 Hirose s 
konektorom Neutrik NE8MX1,4x 2x AWG26 / 7 dvojité 
tienenie s fóliovým kovovým opletením (výrobca Belden), 
zadanie: EIA / TIA568B, kábel je možné úplne odvinúť, 
puzdro / priechodka tienené kontaktom s kovovou zástrčkou 

ks 1  

      

6. 

Kábel CAT6E dĺžka: 50 m, extrémne robustný a flexibilný 
kábel pre živé štúdiové aplikácie, 2x zástrčka RJ 45 
Yongsheng (značka Neutrik), môže byť použitý v 
konektoroch formátu D., 7 mm PVC plášť, priemer vodiča: 
0,565 mm (čistá meď), 4-párový 23 AWG kábel CAT6 
SFTP, farba: čierna 

ks 1  
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str. 3 NÁZOV  -  POPIS POLOŽKY M.J. MN. 
NÁZOV 

ZNAČKY 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

7. 

Kábel CAT5E dĺžka: 15 m, zástrčka RJ 45 na oboch 
koncoch s odnímateľným puzdrom, môže byť použitý 
v zásuvkách formátu D alebo v iných, mimoriadne robustný 
kábel, - 20 °C až + 60 °C, F / UTP, AWG24, vonkajší 
priemer: 7,5 mm, farba: modrá 

ks 2  

   

8. 

Kábel CAT6E dĺžka: 1 m, odolný a flexibilný kábel na 
použitie naživo, v štúdiu alebo na inštaláciu, 2x konektor 
RJ45 Yongsheng (značka Neutrik), pre zásuvky formátu D., 
kábel SFTP CAT4 SFP, 4 páry, 23 AWG, priemer vodiča: 
0,565 mm, materiál vodiča: Čistá meď,7 mm PVC plášť, F 
farba: čierna 

ks 2  

   

9. 
Bezdrôtový router, dvojpásmový (2,4 a 5 GHz),1 port 
WAN,4 LAN porty, rozmery: 127 x 135 x 23 mm, hmotnosť: 
200 g, zahŕňa napájanie 9 V. 

ks 1  

      

10. Podpora tabletu vhodné pre SQ5 a SQ6, Odnímateľný 
kovový držiak, 

ks 1  
      

11. 

Stojan na mikrofón, podobné ako K&M 210/2, ale s 
teleskopickým ramenom výložníka, Diecast základňa, 
skladacie nohy, široká základňa, výška je nastaviteľná od 
900 do 1600 mm, farba: čierna, dĺžka ramena: 460 – 770 
mm, hmotnosť: 3,2 kg 

ks 2  

      

12. 

Aktívny 12-palcový  monitor 1100 Watt 12 "basový 
reproduktor, 1 "titánový kupolovitý výškový reproduktor, 
frekvenčný rozsah (± 3 dB): 75 Hz - 18 kHz, frekvenčný 
rozsah (-10 dB): 68 Hz - 20 kHz, max. SPL: 125 dB (špička), 
vzor pokrytia: 60 ° x 40 ° (otočný), pripojenia: 1x Combo 
XLR / 1/4 "a 1x XLR, rozmery: 302 x 452 x 504 mm, 
hmotnosť: 16,9 kg 

ks 5  
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str. 4 NÁZOV  -  POPIS POLOŽKY M.J. MN. 
NÁZOV 

ZNAČKY 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

13. 

Sada stojanov pre reproduktorov, štandardná sada 
stojanov pre reproduktory, ktorá sa skladá z 2x stojanov SP 
5211 B a 1x tašky reproduktorov BG SS2 B.,  
materiál: hliník, práškové lakovanie, 50 kg zaťaženie, 
výškovo nastaviteľné od 1060 - 1920 mm, priemer trubice 
35 mm pre štandardné príruby reproduktorov, výškové 
nastavenie pomocou nastavovacích skrutiek a 
bezpečnostnej dlahy, hmotnosť: 2x 2,20 kg, vrátane 
čiernych krúžkov 

set 2  

   

14. 

Puzdro mixéra pre Allen & Heath SQ6, materiál: brezová 
preglejka 7 mm, 30 x 30 mm hliníková hrana, penová výplň, 
4 pružinové sponky na motýle, 4 sklopné rukoväte, 4 rohy 
z oceľovej gule, 4 oceľové guľové rohy s integrovaným L-
rohom, 15 cm káblové vedenie, vonkajšie rozmery (Š x H x 
V): 710 x 705 x 285 mm, hmotnosť: 12,8 kg 

ks 1  

   

15. 

19 ”kompaktný rack (stojan), materiál super ľahký 
plast, 4U výška, verzia s dvojitými dverami, napínacie 
skrutky, pre zariadenie s hĺbkou do 23 cm, rukoväte kufra, 
25/22 mm hliníkové hrany, plynulé zábradlia, vč. upevňovací 
materiál, veľké gumené nožičky, farba: čierna, vonkajšie 
rozmery: 53,5 x 22,5 x 33,5 cm, hmotnosť: 4 kg, ideálne pre 
bezdrôtové systémy a efektory 

ks 1  

   

16. 
Kryt na prach a nečistoty vhodné pre Allen & Heath 
SQ6, vodoodpudivý polyester, farba: čierna 

ks 1  
   

17. 

Viazacie pásky na suchý zips, 10 ks  so suchým 
zipsom, veľkosť (Š x D): 20 x 200 mm, balenie po 10, 
ideálne pre káble mikrofónu a reproduktora s dĺžkou až 10 
m, farba: čierna 

set 5  
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str. 5 NÁZOV  -  POPIS POLOŽKY M.J. MN. 
NÁZOV 

ZNAČKY 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

18. 

Káblové remene so zapínaním na suchý zips, 
ideálne pre mikrofón a DMX kábel až do pribl. na dĺžku 15 
m, páska na kábel Softtouch bez kovového držiaka, 
priateľské ku káblom, veľkosť: 25 x 160 mm, farba: čierna, 
množstvo balenia: 10 kusov 

set 5  

      

19. 

3-zásuvkový predlžovací kábel zásuvky v 45 ° uhle, 
kábel: H05VV-F 3x 1,5 mm², nitované plastové puzdro, 
dĺžka kábla: 1,5 m, farba: čierna 

ks 2  

      

20. Zaklapnite čierny 10-dielny zväzok, 6-smerný 5 ks 
vedenie a držiak kábla, predlžovací kábel so 6 zásuvkami 

set 1  
   

  CENA SPOLU 
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Príloha č. 4. 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku 
účasti podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

...............................       ................................... 

 dátum               podpis 

 
 
 
 
 


