
 
 

 

 
 

 
Výzva na predloženie ponuky 

 
PRO SOUND s.r.o., Sklárska 170/7, 914 41 Nemšová 

 

  
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

PRO SOUND s.r.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky  

 

Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s 
príslušenstvom  

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: PRO SOUND s.r.o. 

Sídlo: Sklárska 170/7, 914 41 Nemšová 

Štatutárny zástupca:  Annamária Králiková, konateľ 

IČO: 47618051           

DIČ:  2024015499             

IČ DPH: SK2024015499    

Tel.: 0948612002         

E-mail: info@pro-sound.sk 

Internetová stránka: www.pro-sound.sk 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.    

Číslo účtu.: SK35 0900 0000 0051 6495 6239                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: INOVITUM.VO@GMAIL.COM 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Michal Janovčík, PhD. 

4. Predmet obstarávania: Stavebné prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom. 
Opis predmetu zákazky (minimálna špecifikácia) je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
Zákazka je spolufinancovaná z projektu IROP: Konjunktúra technického vybavenia a 
rozvoj činnosti rentalovej spoločnostiv oblasti ozvučenia, osvetlenia a javiskovej 
techniky, ITMS2014+ kód 302031H695. 
 
CPV kód: 44212300-2 Konštrukcie a ich časti 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Objednávka 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Opis predmetu zákazky (minimálna špecifikácia) je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  42 076,10 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miestom dodania predmetu zákazky bude sídlo obstarávateľa uvedené v ods. 1 (PRO 
SOUND s.r.o., Sklárska 170/7, 914 41 Nemšová). 

Termín dodania celého predmetu zákazky je do 60 kalendárnych dní od nadobudnutia 
účinnosti objednávky. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Viď ods. 8. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: 08.12.2020, 9:00  

13. Spôsob predloženia ponuky: emailom – sken podpísaných dokumentov 
v needitovateľnom formáte (napr. PDF, JPEG a pod. ) 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 
hodnotenia ponúk: Cena v EUR bez DPH spolu. U neplatcov DPH sa hodnotí 
celková cena. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu spolu na 
celý predmet zákazky.  

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Požadujeme, aby ponuka bola vyhotovená v jednom vyhotovení, 
v slovenskom alebo českom jazyku, aby neobsahovala variantné riešenie a 
obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Vyplnená a podpísaná Príloha č.1: Identifikačné údaje uchádzača (obchodné 
meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail), návrh 
uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – SKEN 

b. Vyplnená Príloha č.1: Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail), návrh uchádzača na plnenie 
kritéria na vyhodnotenie ponúk – FORMÁT XLS alebo XLSX alebo 
kompatibilný 

(ponuka teda musí obsahovať okrem skenu vyplneného a podpísaného 
formuláru aj totožne vyplnený editovateľný fromulár v uvedenom formáte) 

 

16. Otváranie ponúk: 08.12.2020, 18:00, miesto otvárania: Inovitum, s.r.o., Riečna 
526/53, Žilina  

17. Postup pri otváraní ponúk: Na otváraní ponúk je možné sa zúčastniť štatutárnym 
zástupcom všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk. Štatutárny zástupca môže byť na otváraní ponúk zastúpený aj inou 
splnomocneniu osobou. Takéto splnomocnenie musí obsahovať úradne overený 
podpis štatutárneho zástupcu. Každá osoba zúčastnená na otváraní ponúk sa musí 
preukázať dokladom nie starším ako 3 mesiace (originálom alebo overenou fotokópiu), 
ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu (u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických 
osôb napr. výpis zo živnostenského registra) a preukazom totožnosti. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.01.2021 
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19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Michal Janovčík, PhD.; inovitum.vo@gmail.com 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Dodávateľ vystaví faktúru do 15 dní odo dňa dodania tovaru. Všetky položky predmetu 
zákazky sa budú dodávať naraz v jednom termíne. Podkladom pre fakturáciu bude 
obojstranne podpísaný preberací protokol potvrdzujúci prevzatie dodaného tovaru v 
požadovanej kvalite, štruktúre a požadovanom termíne. Splatnosť faktúr je 30 dní od 
ich doručenia objednávateľovi. 
 
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO musí byť uchádzač oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu 
zákazky. 
 
Uchádzač nesmie byť vedený v zozname subjektov so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie a musí byť oprávnený 
dodávať tovar zodpovedajúci predmetu obstarávania. V opačnom prípade bude 
vylúčený zo súťaže. 
 
Obstarávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom tovaru vyhradzuje právo 
bez sankcií odstúpiť od zmluvy/objednávky s dodávateľom, ak ešte nedošlo k plneniu 
na základe tejto zmluvy/objednávky a výsledky kontroly VO zo strany SO neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania alebo iných postupov. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými tovarmi 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
a ním poverené osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
c) Úrad vládneho auditu, 
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 
e) Kontrolné orgány Európskej únie, 
f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;  
g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 
 
30.11.2020 
 
 
S pozdravom  
 
 
 
 

Ing. Michal Janovčík, PhD., v.r. 
 



 
 

 

 
 

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
  
 

PRO SOUND s.r.o.: Obstaranie stavebných prvkov prenosných konštrukcií s príslušenstvom 

 

Identifikačné údaje: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Názov projektu: Konjunktúra technického vybavenia a rozvoj činnosti rentalovej spoločnosti v oblasti ozvučenia, osvetlenia a javiskovej techniky, ITMS2014+ kód 302031H695. 

 

p.č. Názov položky Minimálna špecifikácia 

Ponúkaná 
špecifikácia 
predmetu 
zákazky 

(Názov/značka/ 
typ/parametre 

ponúkaného 
tovaru) 

Vyjadrenie 
uchádzača, či 

ponúkaný tovar 
spĺňa minimálnu 

požadovanú 
špecifikáciu 
(ÁNO/NIE) 

Počet 
ks 

Jednotková 
cena 

 (EUR bez 
DPH) 

Celková cena 
(EUR bez DPH) 

DPH 
(EUR) 

Cena celkom 
(EUR s DPH) 

1 
Selflock Clamp, 
nosnosť 250kg 

nosnosť 250kg, pre traverzy s priemerom 50mm, veľký 
motýľ, háková verzia s clampovým uzamykaním; TUV 
certifikát alebo ekvivalent 

    46      

2 
Clamp pre 50mm 
traverzu, nosnosť 
100kg 

nosnosť 100kg; TUV certifikát alebo ekvivalent     16      

3 
Clamp pre 30mm 
traverzu, nosnosť 
100kg 

nosnosť 100kg; TUV certifikát alebo ekvivalent     10      

4 
Bezpečnostné 
rýchlo upínacie 
lanko 

bezpečnostná nosnosť 30kg, dĺžka  60cm, hrúbka 4mm; 
TUV certifikát alebo ekvivalent 

    60      
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5 
Hliníková traverza, 
2m 

4-bodová hliníková traverza, dĺžka 2m, max. hmotnosť 
15kg, priemer trubky 50mm, nosnosť na bodové 
zaťaženie pri 2m min.2000kg, vrátane 4 spájacích hrušiek 
s kolíkmi a závlačkami; TUV certifikát alebo ekvivalent 

    4      

6 
Zdvíhací reťazový 
kladkostroj 

nosnosť 250kg, zdvíhacia reťaz 3m, bezpečnostný 
certifikát, samozaistenie, s bezpečnostným hákom 

    2      

7 
Upínací pás 1T, 
1m 

Špeciálny úväz pre zaistenie ťažkých vecí, nosnosť 1t, 
dĺžka 1m     2      

8 
Upínací pás 1T, 
2m 

Špeciálny úväz pre zaistenie ťažkých vecí, nosnosť 1t, 
dĺžka 2m 

    2      

9 

Prenosná 
hliníková pódiová  
strecha s 
vnútorným 
rozmerom 8x6m + 
4m výkryty pre 
LED 
obrazovky/line 
array 

Hliníková rozkladateľná strecha pre pódiové zostavy. 
Súčasť technického statického vybavenia pre podporu 
hudobnej a scénickej tvorby. Vnútorné rozmery min. 
8x6m (hĺbka x šírka) a max. výška min. 7,5m, prídavné 
nosné bočné konštrukcie s ďalšími 2 vežami so šírkou min. 
4m, max. hmotnosť strechy 700kg aj s plachtami, min. 
nosnosť vo vonkajších priestoroch 1900kg + 2x 500kg na 
výkryty pre LED/linearray, vrátane vrchnej plachty, bočnej 
a zadnej perforovanej čiernej plachty, strecha spolu s 
výkrytmi musí mať 6 nosných zdvíhacích veží s možnosťou 
použitia reťazových motorov, vrátane úväzov a 
bezpečnostných lán/gurtní, kompletný funkčný set, max. 
dĺžka jednej traverzy je 4m, skladanie z rýchlo spájajúcich 
4-bodových traverz so zosipnením s minimálnym 
rozmerom 30x30cm, strecha musí spĺňať bezpečnostné 
parametre EU, vrátane zaškolenia stavby v rozsahu min. 
240 minút v sídle verejného obstarávateľa 

    1      

10 Reťazový motor 
BGV-D8 alebo vyššie, 1000kg 4m/min., 18m reťaz, 1-falls, 
vak na reťaz, certifikát min. triedy D8, poistka proti 
preťaženiu, EU certifikát 

    6      

Celkom    
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Všeobecné požiadavky:  

- vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa 

- miesto dodania: PRO SOUND s.r.o., Sklárska 170/7, 914 41 Nemšová 

- termín dodania: do 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti objednávky 

 

   som platiteľ DPH     nie som platiteľ DPH 

 

Podpisom súčasne potvrdzujem, že táto ponuka je v súlade s minimálnou špecifikáciou predmetu zákazky.  

 

Podpisom súčasne čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu 

nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.  

 

Podpisom súčasne čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

V…………………………….., dňa………………………………….. 

 

 

 

 

Podpis: ……………………………………………………………….. 


