
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZVEREJNENIE 
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
 
„Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia „Ružinovské hodové slávnosti 2018“ za 
účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
 
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.  

 
Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 2.500,- EUR, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné.  
 
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša 
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberu ponuky. 
 
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná 
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Ing. Richard Bednár, PhD., tel. 
číslo: 0903 967 097, e-mail: richard.bednar@cultusruzinov.sk 
 
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Svetlá a zvuk Hody 
2018 – NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 31.07.2018. 
 
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe, lehotu 
dodania a použitie certifikovaných materiálov. 
 
Po vyhodnotení ponuky bude podpísaná zmluva, ktorá bude následne doručená vybranému záujemcovi.  
 
S úctou  
 
          Andrea Kozáková 
         predseda predstavenstva 
                     riaditeľka  
 
 
 
Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky – výzva na predloženie ponuky. 
 
 
 
  



 

„VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na zákazku: Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia  „Ružinovské hodové slávnosti 
2018“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
 Názov:   CULTUS  Ružinov, a.s. 
 Sídlo:   Ružinovská 28 
 PSČ:  820 09 Bratislava 
 Mesto/Obec:   Bratislava 
 Štát:   Slovenská republika 
 IČO:  35874686 
 Kontaktná osoba:  Ing. Richard Bednár, PhD. 
 Telefón:   0903 967 097 
            Email:  richard.bednar@cultusruzinov.sk 
 
2. Predmet zákazky: 

„Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia „Ružinovské hodové slávnosti 2018“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 
 

Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia „Ružinovské hodové slávnosti 2018“ 
 

PROGRAM 
SOBOTA – 29.9.2018 NEDEĽA – 30.9.2018 
15:00 príhovor partnerských miest 15:00 príhovor zástupcov cirkví 
15:15 vystúpenia partnerských miest 15:15 foklórne súbory a materské školy 
16:30 AC/DC revival 17:00 Kapela Ružinova 
17:15 Vyhlásenie cykločasovky 18:30 Ben Cristovao 
18:15 Cigánski diabli 20:00 Dara Rolins 
19:30 Tomáš Botló 
21:00 Jana Kirschner 
   
Kompletné zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia, obsluhované min. jedným osvetľovačom, 
jedným hlavným zvukárom a jedným monitorovým zvukárom.   

Zabezpečenie ozvučenia v rozsahu dohodnutom s dodávateľom na základe obhliadky miesta podujatia, 
ako aj technického rideru a to nasledovne: 

• digitálny mixážny pult, 
• digitálny mixážny pult monitor, 
• PA systém na ozvučenie plochy 100x70m 
• monitory 
• spevové mikrofóny + stojany, 
• sada mikrofónov na bicie, 
• bezdrôtové mikrofóny (2 ks) + stojany + anténa,  

 
Zabezpečenie osvetlenia v rozsahu dohodnutom s dodávateľom na základe obhliadky miesta podujatia 
nasledovne: 

• otočné hlavy 12 ks, 
• plošné svetlo LED 12 ks, 
• predné svetlo (min. 600W) 4 ks, 
• svetelný mixážny pult, 
• kabeláž. 



4. Náležitosti cenovej ponuky: 
 
Uchádzač uvedenie cenu nasledovne: 
 
• cena spolu v Eurách bez DPH 
• osobitne výška DPH v Eurách 
• cena spolu v Eurách s DPH 
• ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.    
 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním, inštaláciou, nastavením a obsluhou 
predmetu zákazky. 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné  služby predložením výpisu z 
obchodného registra alebo predložením živnostenského listu. 

Uchádzač je povinný preukázať svoju činnosť v obstarávanom predmete činnosti, a to predložením 
troch referencií, ktoré zašle spolu s cenovou ponukou. 

Uchádzač spolu s cenovou ponukou zašle aj vyplnenú a podpísanú zmluvu, ktorá tvorí prílohu 
tejto výzvy, a to v štyroch vyhotoveniach. 

 

5. Miesto a čas dodania:  

Park Andreja Hlinku, Bratislava   

Dodanie: v termíne 29.-30.9.2018, v čase 12:00 hod do 22:00 hod 

 

6. Jazyk ponuky: slovenský 
 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 
8. Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky . 

 
 
 
 
Prílohou tejto výzvy je zmluva, ktorú uchádzač zasiala podpísanú spolu s cenovou ponukou. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 17.7.2018 


