
Výzva 
na predloženie cenovej ponuky – jednoduchá zákazka – postup VO 

(§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

1. 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 852 01 Bratislava 
IČO: 00 179 949 
Kontaktné miesto: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 852 01 Bratislava 
 
Kontaktná osoba: eva.boriova@kzp.sk 
Telefón: 02/68299213, E-mail: eva.boriova@kzp.sk, 
2. 
Názov predmetu zákazky:  dodanie tovaru : SVETELNÝ PULT pre DK Zrkadlový háj 
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):   6000,00 € 
Typ zmluvy: Zmluva o dielo na dodanie tovaru, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania 
3. 
Opis predmetu zákazky:  Požiadavky na svetelný pult: 

1. Profesionálne zariadenie vo svetovom štandarde. 

2. Zariadenie musí byť viacúčelové, t.j.  ovládanie konvenčných svetiel, efektových svetiel 

videoserverov  vo vlastnom štandarde, t.j. konvenčné svetlá  konvenčným  spôsobom, 

efektové svetlá spôsobom riadenia efektových svetiel, a videozariadenia spôsobom 

používaným pre videozariadenia. 

To si vyžaduje:  Prehľadné riadenie konvenčných svetiel 

                                           Prehľadné a rýchle riadenie efektových svetiel  

                                           Prehľadné a rýchle riadenie videoserverov 

3. Zariadenie musí byť akceptovateľné  v rámci umeleckých a technických požiadaviek  

umeleckými telesami (aj zahraničnými). 

4. V prípade poruchy zariadenia, možnosť zapožičania identického zar. dodávateľom do 24 h. 

5. V prípade potreby  dodanie profesionálnej obsluhy. 

6. Možnosť neustálej bezplatnej aktualizácie zariadenia.  

7. Jednoduchý prenos dát a možnosť archivácie - zálohovania dát (v PC, HDD, USB, server...)  

8. V cenovej ponuke musí byť zahrnutý dovoz, montáž pultu , zaškolenie personálu v slovenčine 

a plnohodnotný manuál  v slovenčine. 

Technické požiadavky: 

9. minimálne 2ks DMX 512 výstupy na pulte s XLR konektormi a možnosťou individuálneho 

nastavenia DMX universe, t.j. minimálne 1024ch s možnosťou ďalšieho rozšírenia 

10. preddefinované efekty s možnosťou vytvoriť si vlastné efekty 

11. možnosť editovať nálady naslepo priamo počas prebiehajúceho predstavenia 

12. pult musí mať knižnicu preddefinovaných zariadení i možnosť úpravy a tvorby definícií 

zariadení 

13. možnosť pripojiť wifi diaľkové ovládanie 

14. možnosť pripojenia na ethernet s podporou sieťových protokolov (ARTNET, ETCNET2, 

Pathport, sACN, Shownet, Kinet1) 

15. playback sekcia s tlačidlami GO, STOP/BACK a minimálne dvomi ťahovými potenciometrami 

16. musí mať grand master a tlačidlo Blackout         



17. musí mať možnosť editovať nálady naslepo priamo počas prebiehajúceho predstavenia 

(BLIND mode)      

18. aktualizácia software pultu musí byť bezplatná, voľne dostupná výrobcom na internete 

4. 
Miesto dodania tovaru: 
Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
6. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: max. do 30 dni od uzavretia zmluvy. 
7. 
Zverejnenie výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa – www.kzp.sk dňa 25.9.2013 
8. Podmienky financovania predmetu zákazky: : Zákazka bude financované zo zdrojov zriaďovateľa 
VO. VO neposkytuje preddavky ani zálohovú platbu. Splatnosť faktúry je 14 dní. 
 
9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:  dňa 4.10.2013  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v elektronickej 
podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky 
predložené v listinnej podobe. 
10. 
Podmienky účasti: Víťazný uchádzač pri podpísaní zmluvy doloží doklad (živnostenské oprávnenie 

alebo výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný 

predmet podnikania) oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. Verejný 

obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originály alebo v overenej fotokópii. 

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Cena v € bez DPH 
 
12. 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je 
v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod., kedy je 
možné doručovať písomnosti osobne. Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 
 
V Bratislave, dňa 24.9.2013 
 


