
VYZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   

ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA, Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra   

                  

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Asociácia Divadelná Nitra, Svätoplukovo námestie 4 , 950 53 Nitra ako osoba 

v zmysle § 8 ods. (1) písm.  c.) zákona 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní a zmene  a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) Vás žiadam o predloženie ponuky 

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

Zariadenie nového kultúrno – komunitného priestoru technickým vybavením pre 

uskutočňovanie kultúrnych aktivít centra 

Zákazka sa uskutočňuje v rámci projektu Asociácie Divadelná Nitra: 

Celoročné využitie a rozvoj kultúrno-kreatívneho potenciálu nitrianskeho regiónu a podpora 
udržateľných komunít a ich kvality života prostredníctvom aktivít nového kultúrno-komunitného 
priestoru bod.K7 v nadväznosti na medzinárodný a národný kontext 

1. Identifikácia  obstarávateľa:  

Objednávateľ:      Asociácia Divadelná Nitra 

Zastúpená:           Darina Kárová 

Sídlo:                     Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra 

IČO:                       340 745 71  DIČ:   2021206033 

Registrovaná:       Ministerstvo vnútra SR, 28.8.1997 

Číslo spisu:            VVS/1 – 900/90- 13 080 

Nie sme platcami  DPH. 

               Kontaktná osoba: Ing. Dana Spišáková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

              Elektronická pošta: spisakova@nitrafest.sk Tel.: +421 911 223 143 

             Miesto predloženia ponuky: 

               Asociácia Divadelná Nitra, Svätoplukovo námestie 4, P.O.Box 49/B, 950 53 Nitra 

2. Predmet obstarávania  

A ) základné technické -  zvukové vybavenie nového kultúrno – komunitného priestoru 
priestoru: 
 zvukový mixážny pult, aktívny širokopásmový reproduktor (2 ks), aktívny subwoofer, 2-

pásmový aktívny reproduktor (2 ks), stojan na mikrofón (2 ks), set:  mikrofón + stojan + 

kabeláž (vysoký) (3 ks), mikrofón – handka (2 ks), stojan na mikrofón na stôl (2 ks), 

aktívny DI box (2 ks), aktívny duálny DI box (1 ks), case na uskladnenie mixážneho pultu 

(1 ks), set: 

B) základné  technické – svetelné  vybavenie nového  kultúrno – komunitného priestoru 
priestoru: 
 

 svetlá typu stream pak so stojanom (1 súbor), set: svetlá typu profile s ovládaním (1 

súbor), svetelný pult (1 ks), stmievač (1 ks), kabeláž (1 súbor), praktikábel (4 ks), 



 
C) základné technické – IT vybavenie nového priestoru 

 notebooky (2 ks),  obrazovka  na premietanie záznamov z archívu (1 ks) 

 
- A) Nákup  zvukového vybavenia do nového priestoru 

- B) Nákup svetelného vybavenia do nového priestoru 

- C) Nákup IT vybavenia nového priestoru 

 

1. Opis predmetu zákazky:  

   A) Nákup  zvukového vybavenia do nového  kultúrno komunitného priestoru 

zvukový mixážny pult, aktívny širokopásmový reproduktor (2 ks), aktívny subwoofer, 2-pásmový 

aktívny reproduktor (2 ks), stojan na mikrofón (2 ks), set:  mikrofón + stojan + kabeláž (vysoký) 

(3 ks), mikrofón – handka (2 ks), stojan na mikrofón na stôl (2 ks), aktívny DI box (2 ks), aktívny 

duálny DI box (1 ks), case na uskladnenie mixážneho pultu (1 ks), set: 

 
B) Nákup svetelného vybavenia do nového kultúrno komunitného priestoru 

svetlá typu stream pak so stojanom (1 súbor), set: svetlá typu profile s ovládaním (1 súbor), 

svetelný pult (1 ks), stmievač (1 ks), kabeláž (1 súbor), praktikábel (4 ks), notebooky (2 ks),  

obrazovka  na premietanie záznamov z archívu (1 ks) 

 
 C) Nákup IT vybavenia nového  kultúrno komunitného priestoru 

     notebooky (2 ks),  obrazovka  na premietanie záznamov z archívu (1 ks) 

 
Podrobný rozsah predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy 

Ponuky prosím zasielajte v štruktúre Prílohy č. 1, so zadaním jednotkových konečných  cien 

a výsledných  konečných cien   

D) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  áno 

 A) Nákup  zvukového vybavenia do nového priestoru 

               B) Nákup svetelného vybavenia do nového priestoru 

               C) Nákup IT vybavenia nového priestoru   

E) Typ zmluvy : objednávka 

F) Miesto plnenia predmetu zmluvy : Asociácia Divadelná Nitra, bod.K7, Štefánikova7, 

Nitra 

G) Termín plnenia predmetu zmluvy : do 30 pracovných dní od vystavenia objednávky  s 

úspešným uchádzačom. Presné lehoty realizácie-termín zahájenia a ukončenia zákazky 

budú predmetom objednávky. 

H) Financovanie predmetu zákazky: dotácia MIRII   a vlastné prostriedky. 

I) Lehota na predloženie ponuky: 22.11.2021  do 14:00 hod. 

J) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia výsledná cena vrátane DPH 

K) Spôsob predloženia  ponuky: Ponuky je možné predložiť aj  na jednotlivé časti zákazky. 

Ponuky  je potrebné  doručiť v elektronickej podobe  e-mailovú adresu: 

spisakova@nitrafest.sk 

alebo v písomnej forme, v jednom vyhotovení,  respektíve osobne na adresu sídla 

spoločnosti v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke označenie: 



 “ Cenová ponuka –  Zariadenie nového priestoru technickým vybavením“ 

 Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz (jedným spôsobom )Ak uchádzač predloží 

ponuku elektronicky, uvedie v predmete mailu  

“ Cenová ponuka –  Zariadenie nového priestoru technickým vybavením 

Variantné riešenia nie sú možné. Ponuka musí obsahovať: 

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

bankové spojenie) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – 

odporúčanie predloženia 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhotovenie ponúk (Obstarávateľ predkladá vzor „ 

Návrh na plnenie kritérií v prílohe č. 2  tejto výzvy) 

   12.  Podmienky účasti  uchádzačov: 

- Osobné postavenie – uchádzač musí spĺňať podmienky účasti :  

Podľa § 32 ods. 1 písm. e ) ZVO – je oprávnený  dodávať tovar alebo poskytovať služby 

Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uvedené podmienky účasti si ADN  preverí z verejne dostupných informačných zdrojov. 

      13..  Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing.  Dana Spišáková 

      14.  Ďalšie informácie : obstarávateľ si vyhradzuje právo:  

a) Neuzatvoriť s úspešným uchádzačom objednávku  na nákup zariadenia, ak nastanú 

okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať  

b) neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky budú 

vyššie ako je suma finančných prostriedkov určená na realizáciu tejto zákazky a nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam  obstarávateľa. Následne bude použitý postup zadávania 

zákazky zrušený. 

 

Nitra, 12.11.2021 

 

Schválila: Darina Kárová, výkonná riaditeľka a štatutárka Asociácie Divadelná Nitra 

Vypracovala: Ing. Dana Spišáková, ekonómka Asociácie Divadelná Nitra  

 

 

PRÍLOHY: Príloha č.1 –  Podrobný rozsah predmetu zákazky 

                   Príloha č. 2  -  Návrh na plnenie kritérií  

 

 

 

 

 

 

                 

                    

                    

 

 

 



Príloha č. 1  Výzvy na predkladanie cenovej ponuky 

ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA, Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra   

Príloha č. 1  Výzvy na predkladanie cenovej ponuky 

Zariadenie nového kultúrno – komunitného priestoru technickým vybavením pre uskutočňovanie kultúrnych 
aktivít centra 

A) Počet  Ks J.c. Spolu 
   A) Nákup  zvukového vybavenia do nového  kultúrno 
komunitného priestoru 

zvukový 
mixážny pult  

1,00 ks     
zvukový mixážný pult - s funkciami: 16 Motor faders 
54 Mono- and 6 stereo channels, 31 Output busses, 
4 Lexicon effects engines, 4 Mute groups,  

aktívny 
širokopásmový 
reproduktor 

2,00 ks     

aktívny širokopásmový reproduktor -  s možnosťou umiestnenia 
na podlahe a funkciami: 0" RCF Woofer with 2" VC, 1" RCF 
compression driver with 1.4" VC, Digital bi-amping with DSP, 
800 W/PRG, 400 W/RMS 

aktívny 
subwoofer  

1,00 ks     

aktívny subwoofer s funkciami:  18" With 4" coil, maximum level: 
136 dB, frequency range: 30 - 150 Hz, high-performance 1,600 
W, Class-D amplifier module, 96 kHz DSP for true hi-resolution 
sound with extremely low latency 

2-pásmový 
aktívny 
reproduktor  

2,00 ks     

2-pasmový aktívny reproduktor -  s funkciami 2" Tweeter and 
12" woofer, maximum level: 139 dB, frequency range: 39 - 
20,000 Hz, high performance 2,000 W Class-D amplifier module 
96 kHz DSP and FIR filter  

stojan na 
mikrofón  

2,00 ks     
stojan na mikrofón štandardný, hliníkový, upraviteľný so 
svorkou, výška: 1 430 -  2240 mm,  

set:  mikrofón + 
stojan + 
kabeláž 
(vysoký) 

3,00 súbor     set mikrofón + stojan + kabeláž (vysoký) - mikrofón typu SHURE 

mikrofón - 
handka  

2,00 ks     mikrofón - handka, frekvencia 40-15000 Hz 

stojan na 
mikrofón na 
stôl  

2,00 ks     stojan na mikrofón na stôl , výška do 35 cm,  



aktívny DI box 2,00 ks     
aktívny DI box - frekvencia 10 Hz –100kHz, ďalšie funkcie: max. 
output level: +6 dBu (battery powered) / +14 dBu (phantom 
powered), Max. input level: +4/+24/+44 dBu 

aktívny duálny 
DI box 

1,00 ks     
aktívny duálny DI box - frekvencia 10 Hz - 100 kHz, ± 0.5 dB @ 0 
dBu, dynamic capture:> 100 dB (typical), cannel separation:> 80 
dB (typical), max. Input Level: 4, 34 dBu  

case na 
uskladnenie 
mixážneho 
pultu  

1,00 ks     
case na uskladnenie mixážneho pultu, rozmery 56 x 25 x 58 cm, 
materiál preglejka 

A ) CENA SPOLU           

B) Počet  Ks J.c. Spolu 
B) Nákup svetelného vybavenia do nového kultúrno 
komunitného priestoru 

set: svetlá typu 
stream pak so 
stojanom  

1,00 súbor     

set: svetlá typu stream pak so stojanom - zložené zo 4 
komponentov (2 x svetlá, 2 x stojan) 

set: svetlá typu 
profile s 
ovládaním  

1,00 súbor     
set: svetlá typu profile s ovládaním - obsahuje 4 x svetlá a 1 
ovládanie, funkcie:  4-W 4-in-1 Quad-LEDs, 5 DMX channel 
modes: 4, 5, 6, 9 or 10 channel modes 

svetelný pult  1,00 ks     svetelný pult pre 12 zariadení, 192 DMX kanálov 

stmievač  

1,00 ks 

    stmievač s funkciou external fader, 10 A / 6 A for inductive loads  

kabeláž  1,00 súbor     
kabeláž - 250 m - napojenie svetelných a zvukových zariadení v 
počte 20 ks  

praktikábel  4,00 ks     
praktikáble - na vytvorenie variabilného javiska, teleskopické, 
antracitovej farby, rozmery: dĺžka 200cm, šírka 100cm, výška 50 
cm  

B ) CENA SPOLU           

C) Počet  Ks J.c. Spolu 
 C) Nákup IT vybavenia nového  kultúrno komunitného 
priestoru 

TV obrazovka  1,00 ks     

obrazovka s uhlopriečkou do 127 cm,  Typ obrazovky: Nano Cell 
LCD alebo LED, typ rozlíšenia: full HD alebo 4K Ultra HD 
účel: prehrávanie DVD a VHS záznamov z Archívu DN pre 
verejnosť  



notebook 2,00 ks     

notebook - 2 ks - funkcie: Notebook – Intel Core i5 10210U 
Comet Lake alebo výkonnejší, 15.6" IPS matný 1920 × 1080, 
RAM 8GB DDR4, Intel UHD Graphics 620, SSD 256GB, numerická 
klávesnica  
účel: zabezpečenie archivácie dokumentov a organizácia 
činností centra (AKTIVITA 2-5) 

C ) CENA SPOLU           

 

Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií 

Obstarávateľ: ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA, Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra   

 

Predmet zákazky: Zariadenie nového priestoru technickým vybavením pre uskutočňovanie kultúrnych 

aktivít centra 

Obchodné meno ,adresa alebo sídlo uchádzača:  

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

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

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

IČO:  

Kontakt: tel. email: 

Celková cena v eur bez DPH za celý predmet zákazky:................................... 

Hodnota 20 % DPH v Eur:................................................................................ 

Celková cena v Eur vrátane DPH za celý predmet zákazky:............................ 

Slovom: 

V prípade ak uchádzač nie je platca DPH, hodnotu 20% DPH nepripočíta a uvedie, že nie je platca 

DPH. 

Dolu podpísaný čestne prehlasuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými v Návrhu 

Zmluvy ako prílohy č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

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

 

                                                                     Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 

                                                                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 


