
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 

 
V Ý Z V A  

č. 3/2012  
na predloženie ponuky 

 
Vec:  Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky na poskytnutie služby 

- ozvučenie a osvetlenie podujatia „16. ročník Južnoslovenských detských 

 a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach“ 
- výzva na predloženie ponuky 

 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 102 uvedeného zákona a článku 4 ods. 4 v spojení s článkom 7 vnútorného 
predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 15/2011 (smernica o zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou) v znení vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí      
č. 16/2011 a vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 29/2011. 

 

výzvu na predloženie ponuky 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:      Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo:      Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 
Zastúpený:      JUDr. Milan Vetrák, PhD., predseda 

Telefón:      00421 2 572 005 25 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu:      7000245878/8180 
IČO:      30798868 

DIČ:      2022105239     

 

 
2.  Predmet zákazky:  
Zákazka na poskytnutie služby – ozvučenie a osvetlenie podujatia „16. ročník 
Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach“. 



 

Zákazka je vymedzená ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
3.  Opis predmetu zákazky: 
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je orgánom štátnej správy pre oblasť týkajúcu sa 
vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí a štátnu podporu Slovákov 
žijúcich v zahraničí. Cieľom obstarania predmetu zákazky je zabezpečenie požadovaného 
materálno-technického zabezpečenia kultúrneho podujatia (ozvučenie a osvetlenie), ktoré 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v spolupráci s ďalšími partnermi podľa 
Plánu podujatí na rok 2012. 

 

4.  Od úspešného uchádzača sa očakáva: 
a) zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia nasledujúcou formou: 

• mixážny pult (1 ks, aspoň 24 vstupov a 4 skupinové výstupy), 

• efektové zariadenie (1 ks, podľa výberu dodávateľa), 

• aktívny reprobox (2 ks, aspoň 400 W), 

• reproduktory (8 ks, aspoň 300 W), 

• všestranné dynamické mikrofóny (8 ks), 

• mikrofóny na predok pódia (3 ks), 

• visiace mikrofóny (6 ks), 

• dynamické ručné mikrofóny (2 ks), 

• reproduktory na spätný odposluch (2 ks, aspoň 500 W) 

• DJ technika (1 ks, aspoň na dve CD), 

• statívy pod mikrofóny (15 ks), statívy pod reproduktory (8 ks), 

• silová a mikrofónová kabeláž pre ozvučenie, 

• ochrana proti dažďu (prístrešok), 

• osvetlenie amfiteátra (10 kW, plocha: 12m x 9m), 

• výkony ku svetlám (1ks/10 kW), 

• statívy ku svetlám (5 ks), 

• silová kabeláž pre osvetlenie. 
b) technická obsluha a doprava na miesto podujatia a späť: 

• pódiová technik, 

• zvukár, 

• osoby na montáž a demontáž zariadenia (ozvučenie a osvetlenie). 



 

5. Miesto a lehota plnenia: 
 
Miesto:  amfiteáter v Dulovciach 
 

Lehota:  23. 7. a 24. 7. 2012 (podujatie trvá 2 dni) 

 

6.  Cena a spôsob určenia ceny: 
 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene euro a podľa zákona č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky vrátane dodávky na miesto určenia.  
Cena musí byť uvedená v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková 
cena bez DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej 
ceny celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

Maximálna cena za predmet zákazky musí byť v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov nižšia ako 10 000 EUR. 

 

7.  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
 

a) cenovú ponuku za poskytnutie služby: 

• cenovú ponuku bez uplatnenia zliav, 

• cenovú ponuku s uplatnením zliav, ak je to relevantné. 
b) profil spoločnosti spolu s fotokópiou aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v 

predmete zákazky, 
c) referenciu aspoň od 1 tretej osoby – organizátora folklórnych slávností, že v minulosti 

úspešne zabezpečil ozvučenie a osvetlenie takéhoto typu podujatia. 

 

8.  Ponuku predložte v lehote do:  13. 4. 2012 (15:00 hod.) 
 
Písomne na adresu: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
  Radlinského 13, 817 80 Bratislava 

  v zalepenej obálke s uvedením „Prieskum trhu – neotvárať“ 
Kontaktná osoba: Božena Malíková  

  tel. +421 2 57 20 05 21 
  e-mail: bozena.malikova@uszz.gov.sk 

 
 



 

9.  Hodnotenie ponúk:  
Kritériom na posúdenie predmetu zákazky je primeranosť vynaložených nákladov na 
obstaranie predmetu zákazky jeho kvalite a cene v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prieskum trhu sa vykonáva tiež v súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí č. 15/2011 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v znení 
vnútorného predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 16/2011 a vnútorného 
predpisu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí č. 29/2011. Vnútorné predpisy sú 
uverejnené na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (www.uszz.gov.sk). 
Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najnižšou cenou za predpokladu, že spĺňa všetky 
požadované špecifikácie uvedené v bodoch 4 a 7 tejto výzvy.  
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si vyhradzuje právo zrušiť obstaranie tejto zákazky, 
ak ani jeden z uchádzačov nebude spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 4 a 7 tejto výzvy. 


