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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

 

Číslo zákazky :  18/2017/Ka 
 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 
 

Názov zákazky : Technika na výrobu a odvysielanie TV programov 

 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758 
 

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 

Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Peter Benedikty 

Telefón : 058/77 732 08, 058/77 732 95 
      

 
II.  Opis  

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1 Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie techniky potrebnej na výrobu a odvysielanie televíznych 
programov v HD kvalite pre Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, ktorá je potrebná aj na prevod 
signálu do digitálnej formy. Verejný obstarávateľ  potrebuje zabezpečiť nasledovné zariadenia a 
komponenty: 
1. Zostava na strihanie: 
 CPU Intel® Core i7-5820K (3.3GHz, 15M, LGA2011-v3), Intel® Thermal Solution BXTS13A, GIGABYTE 
X99, 16GB DDR4 2133MHZ (4x4), GTX960 2GB (128) aktiv 2xD H 3xDP D5, čítačka 6-slot, SSD 240GB 
2.5" 560/ 530MB/ s, HDD 2TB RED Pro, DVDRW, CoolerMaster case miditower CenturionSilencio 652S, 
750W PFC v2.3, 80 Plus Bronze, Win Pro 7 64-bit SP1 Slovak, klv+mys 
24"LCD Acer K242HQkbmjdp -4ms, 100M:1, 4K, DVI, HDMI, DP 
DisplayPort kabel M/ M 3m pre monitor 

2. Zostava na vysielanie: 
CPU Intel® Core i7-5820K (3.3GHz, 15M, LGA2011-v3), Intel® Thermal Solution BXTS13A, GIGABYTE 
X99, 16GB DDR4 2133MHZ (4x4), GTX960 2GB (128) aktiv 2xD H 3xDP D5, čítačka 6-slot, SSD 240GB 
2.5" 560/ 530MB/ s, HDD 2TB RED Pro, DVDRW, CoolerMaster case miditower CenturionSilencio 652S, 
750W PFC v2.3, 80 Plus Bronze, Win Pro 7 64-bit SP1 Slovak, klv+mys 
BlackMagic DeckLink 4K Extreme 
24"LCD Acer K242HQkbmjdp -4ms, 100M:1, 4K, DVI, HDMI, DP 
DisplayPort kabel M/ M 3m pre monitor 

3. Vysielací program: 
Indytek Insta Playout 
24"LCD Acer K242HQkbmjdp -4ms, 100M:1, 4K, DVI, HDMI, DP 
DisplayPort kabel M/ M 3m pre monitor 
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4. Strihací program: 
Sony Vegas Pro 14 

5. Strihový pult na priame prenosy: 
Roland V-4EX 

6. Kamera 4K (2 ks): 
Sony PXW-X70 

7. Bezdrôtový reportážny mikrofón: 
Sennheiser - bezdrôtový mikroport s klopovým mikrofónom + násuvný vysielač + hand mikrofón 

8. Zvukový mixpult digitálny: 
TASCAM DP-24SD 

9. Video káble (3x70m): 
BNC-CANAREL-4.5 CHWS 

10. Statív na kameru: 
Manfrotto HDV Pro 

11. Pamäťová karta (4 ks): 
SANDISK ULTRA SDXC 64 GB 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  Neuplatňuje sa.  

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  apríl - máj 2017 

II.5.Možnosť rozdelenia 
zákazky :  

Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE 

II.6.Predloženie variantných 
riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, takéto  
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

II.9. Spôsob určenia ceny : 
-  Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.  
-  Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 
ponuke. 
- Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu 
zákazky.  
-  Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej 
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve. 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:   
Dátum : najneskôr do 18.04.2017 
Čas :       najneskôr do 08:00 hod. 
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III.3.  Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na adresu : verejneobstaravanie@roznava.sk v lehote na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka sa 
predkladá formou vyplnenej prílohy  (  Príloha výzvy č. 1, )  Vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 1 po 
naskenovaní je potrebné elektronicky zaslať na vyššie uvedenú elektronickú adresu. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačive, ktorá je  
pripojená k Výzve na predmetnú zákazku.  
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:   do 30.06.2017 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   12 600,00    

 

IV.  Podmienky účasti   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia :  

Neuplatňuje sa. 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa. 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    Neuplatňuje sa. 

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Úspešný uchádzač predloží: 
 4.1.  Čestné  vyhlásenie, že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  nemu 
zastavené  konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok 
majetku, 
4.2.  Prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským 
organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, 
nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným 
prehlásením,  

4.3.   4.3 Čestné prehlásenie uchádzača, že  naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že  
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena 
 

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom 
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako 
úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná 
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

 
VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
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predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne 
a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie : 
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho 
inak neprijateľné. 
Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  t. j. 
e-mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú    adresu   
verejneobstaravanie@roznava.sk .  Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  
medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi ( oslovenie, žiadosti  o  vysvetlenie, zaslanie cenových 
ponúk,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení každej   
e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  
považované  za  preukázanie  doručenia.    
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Cenová ponuka uchádzača 
/Návratka/ 

Číslo zákazky :  18/2017/Ka 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 

Názov zákazky : Technika na výrobu a odvysielanie TV programov 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : IČO: 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

 

P.č. Názov 
Počet 

zostava, ks 
Cena v € 
bez DPH 

Cena v € 
s DPH 

1. Zostava na strihanie zostava   

2. Zostava na vysielanie zostava   

3. Vysielací program zostava   

4. Strihací program zostava   

5. Strihový pult na priame prenosy zostava   

6. Kamera 4K 2   

7. Bezdrôtový reportážny mikrofón zostava   

8. Zvukový mixpult digitálny zostava   

9. Video káble (3x70m) 3   

10. Statív na kameru zostava   

11. Pamäťová karta 4   

Cena celkom x   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 

V ………………………. dňa ......................       

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

                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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