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 A.1 Pokyny pre uchádzačov 

   
Časť I. 

 Všeobecné informácie 
   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
  

Názov organizácie: Dominikánsky konvent 
Adresa organizácie: Mäsiarska 6, 040 01 Košice  
IČO: 17084521 

DIČ: 2020753548 

Kontaktná osoba :Ing. Slavomír Hovanec 
Telefón: +421 904 738 102 
E-mail: dominikani.projekt@gmail.com 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 bod d/  ZVO 

  
2. Predmet zákazky 

2.1. Predmetom zákazky je:  
a) dodávka projekčnej techniky a ozvučenia, vrátane kabeláže, inštalačného materiálu, nákladov 
na dopravu, inštalácie a oživenia celého dodaného systému 
b) dodávku bočných a stropných panelov pre vytvorenie kvalitných akustických podmienok počas 
filmovej produkcie, vrátane dodávky inštalačného materiálu, nákladov na dopravu a montáže 
akustických panelov. 

 
2.2.  Číselný kód podľa hlavných klasifikácií (CPV): 
        1. časť  -  38652000 – 0 premietacie prístroje pre kiná 
                        38653400 – 1 premietacie plátna 
                        30213000 – 5 osobné počítače 
                        32321200 – 1 audiovizuálne zariadenia 
                        32342000 – 2 reproduktory 
                        48422000 – 2 súbor softvérového balíka 
                        51313000 – 9 inštalácia elektrických a mechanických zariadení  
                        51611000 – 8 inštalácia počítačov 
                        60000000 – 8 dopravné služby 
                        71356100 – 9 technická kontrola 
        2. časť – 44112600 – 4 zvuková izolácia 
                        45323000 – 7 zvukovo-izolačné práce 
                        60000000 – 8 dopravné služby           
  
2.3.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v  časti B.1 Opis predmetu zákazky. 
 

3. Rozdelenie predmetu zákazky  
3.1. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na dve časti.  
3.2. Predpokladaná hodnota celej zákazky je 151 542 EUR bez DPH.  
       PHZ pre 1 časť – 118 290 EUR bez DPH  
       PHZ pre 2 časť –   33 252 EUR bez DPH  
       V predpokladanej hodnote zákazky sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením 
       predmetu zákazky. 
 

4. Zdroj finančných prostriedkov 
 4.1 Predmet zákazky bude financovaný z grantov EHP a Nórska 2014-2021 a zo štátneho 
rozpočtu.  
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5. Variantné riešenie      

5.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
5.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, ktoré bude ako variantné riešenie označené, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 
  

6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia              
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  Košice, Mäsiarska 6, Dominikánsky konvent – Kultúrno-
spoločenské centrum Veritas 
6.2 Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu 
zákazky je:  
pre 1. časť zákazky: 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy; 
pre 2. časť zákazky: 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. 
  

7. Zmluva           
7.1 Výsledkom tohto verejného obstarávania bude Kúpna zmluva v zmysle § 409 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je 
uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy ktorá je súčasťou Súťažných podkladov. Uchádzač je povinný 
akceptovať znenie navrhnutých obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov.  
7.3 Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu tak, ako  je uvedené v návrhu 
Kúpnej zmluvy.  
  

8. Lehota viazanosti ponuky  
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej 
verejným obstarávateľom. 
8.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12. 2022. 

 
9. Predloženie ponuky 

9.1 Ponuky sa budú predkladať v zmysle § 117 ods. 6  ZVO elektronicky, prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy EVO. 
9.2 Elektronická ponuka musí obsahovať dokumenty uvedené v bode 16. 
9.2.1 Splnenie požiadaviek na predmet zákazky preukazuje uchádzač uvedením špecifikácie 
ponúkaných strojov, prístrojov, zariadení a ďalších komponentov predmetu plnenia 
prostredníctvom formulára:C.4 POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A NÁVRH UCHÁDZAČA 
NA ICH SPLNENIE.  
9.2.2. Návrh uchádzača s technickými špecifikáciami ponúkaných tovarov musí obsahovať:  
a/ Obchodný názov (výrobca a/alebo značka) a typové označenie každého navrhovaného tovaru;  
b/  Parametre, vlastnosti a ostatné údaje tak, aby uchádzač preukázal, že ním ponúkaný tovar 
spĺňa všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom;  
c/ Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti taktiež požaduje, aby predmet zákazky uchádzač 
prezentoval katalógovými listami týchto výrobkov alebo podobným spôsobom, a to oficiálnymi 
dokumentmi.  
d/  Katalógové alebo technické listy musia byť v slovenskom alebo českom jazyku. V prípade, ak 
je katalógový alebo technický list v inom jazyku, uchádzač je povinný predložiť jeho úradný 
preklad spolu s dokladom v jeho originálnom vyhotovení. 
 

10. Náklady na ponuku 
Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
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Časť II. 

 Dorozumievanie a vysvetľovanie  
  

11.  Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
 
11.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje  
elektronickou formou, prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy EVO. 
 
11.2 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa 
v systéme EVO na URL adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html 
 
11.2.1. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, 
neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440497 
 
1.3  Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku 
a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO. 
  

12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
12.1. V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených v Súťažných podkladoch, v lehote na 
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom 
systému EVO.  
12.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, sa bude uskutočňovať iba prostredníctvom 
systému EVO.  
12.3 Vysvetlenie informácií uvedených v Súťažných podkladoch  verejný obstarávateľ 
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dní pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 
  

13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
          13.1 Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Obhliadka sa 
           uskutoční v lehote podľa dohody medzi záujemcom a verejným obstarávateľom. 
          13.2 Záujem o účasť na obhliadke nahlásia záujemcovia prostredníctvom EVO minimálne dva 
           pracovné dni vopred.  
          13.3 Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu  
           uchádzača.  

 
Časť III. 

Príprava ponuky  
  

14. Vyhotovenie ponuky 
Doklady, dokumenty a iné písomnosti požadované v Súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 
predložené  elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy EVO: 
  

15. Jazyk ponuky 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka.   
  

 
 
    

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440497
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Časť IV. 

Obsah ponuky  
  

16. Obsah ponuky 
16.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorá musí obsahovať: 
 

P.č. Požiadavka na ponuku 

1.  

V prípade, ak prostredníctvom systému EVO predkladá ponuku iná osoba ako štatutárny 
orgán alebo člen štatutárneho orgánu, súčasťou ponuky musí byť osobitné písomné 
splnomocnenie pre túto osobu realizovať úkony v rámci procesu verejného obstarávania 
prostredníctvom systému EVO. 

2.  C1 – Identifikačné údaje  uchádzača 

3. C 2 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

4. 
C 3 – Špecifikácia návrhu na plnenie kritérií = špecifikácia ceny samostatne pre časť 1 
zákazky; špecifikácia ceny samostatne pre časť 2 zákazky  

5. 
C 4 – Požiadavky na predmet zákazky a návrh uchádzača na ich splnenie v originálnom 
vyhotovení s uvedením obchodného názvu uchádzača a podpisu osoby oprávnenej ponuku 
v mene uchádzača predložiť. 

6. 

C 5 - Návrh Kúpnej zmluvy s doplnenými  identifikačnými údajmi uchádzača, a doplnenou 
kúpnom cenou za 1. časť a 2. časť predmetu zákazky, s podpisom štatutárneho zástupcu 
uchádzača alebo osoby, ktorá  je oprávnená  v mene uchádzača konať v záväzkových 
vzťahoch. Návrh zmluvy sa predkladá vrátane všetkých jej príloh.  

7. 
Doklady prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní, požadované v súťažných podkladov. 

8. 
Čestné vyhlásenie o povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora uchádzača 
(Vzor sa nachádza v časti Vzory dokumentov týchto SP) 

9.  
Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nie je v konflikte záujmov. (Vzor sa nachádza v časti 
Vzory dokumentov týchto SP). 

10. 
Vyhlásenie uchádzača týkajúce sa ochrany osobných údajov (Vzor sa nachádza v časti Vzory 
dokumentov týchto SP).  

11. 

Písomné vyhlásenie uchádzača o tom, že: a/ bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného 
obstarávania, určenými v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch, poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, b/ všetky údaje a doklady uvedené 
v ponuke sú pravdivé a úplné, c/ bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako 
je uvedená v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a že sa oboznámil s 
predmetnými zmluvnými podmienkami.  

 
 

Časť V. 
 Predkladanie ponuky  

   
 17. Predloženie ponuky 

 17.1. Uchádzač môže predložiť Návrh na plnenie kritéria  len pre 1. Časť zákazky alebo len  pre 2. 
Časť zákazky, alebo môže predložiť Návrh na Plnenie kritéria pre 1. Časť zákazky aj pre 2. Časť 
zákazky. 
17.2. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky prostredníctvom systému EVO v lehote na 
predkladanie ponúk. 
17.3.  Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po bezplatnom registrovaní a prihlásení do 
systému EVO prostredníctvom webovej stránky: www.uvo.gov.sk. 
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17.3. Manuál pre registrovanie uchádzača a k zadávaniu ponuky prostredníctvom elektronickej 
platformy EVO sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému EVO. 
17.4.  Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  

 
18. Označenie elektronickej ponuky 

18.1.  Elektronická ponuka sa neoznačuje. Systém EVO priradí ponuke názov verejného 
obstarávania v ktorom je elektronická ponuka predkladaná.   
  

19. Lehota na predkladanie ponuky 
19.1.  Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil nasledovne: do 30.05.2022  do 
10:30 hod. 
  

20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
20.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy EVO.  
  

Časť VI. 
 Vyhodnotenie ponuky   

  
  

21. Otváranie ponúk  
21.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.05.2022 o 11:00 hod.  
21.2. Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EVO. 

           21.3.  V prípade, ak ponuková cena uchádzača bude vyššia, ako predpokladaná hodnota zákazky,  
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať túto ponuku na neprijateľnú a nebude ju  
vyhodnocovať. 
  

22. Preskúmanie a hodnotenie ponúk 
22.1.  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

22.1.1 obsahujú náležitosti ponuky uvedené v bode 15. tejto časti súťažných podkladov, 
22.1.2 zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedeným  
v týchto súťažných podkladoch. 

22.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto 
súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
22.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 
22.1. a 22.2. tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. 
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  
22.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle 

§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
 

Časť VII. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní  

  
23. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

23.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní 
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Verejný obstarávateľ a zodpovedné 
osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania 
poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym 
tretím osobám. 
23.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi 
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(zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, atď.). 
23.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a 
predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a 
ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ako 
obchodné tajomstvo uchádzač nemôže označiť údaje, ktoré sú návrhmi na plnenie kritérií. 
 
 

Časť VIII. 
 Prijatie ponuky  

 
24. Uzavretie zmluvy 

24.1. Verejný obstarávateľ uzavrie obchodnú zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka na realizáciu 
zákazky bude prijatá.  
24.2.  V prípade ak jeden uchádzač ponúkne najnižšiu cenu, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
za 1. Časť zákazky a ponuková cena bude po vyhodnotení najnižšia aj  pre 2. Časť zákazky, 
verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom jednu obchodnú zmluvu. 
24.3.  V prípade, ak bude mať uchádzač záujem len o jednu časť zákazky, resp. uspeje iba 
v niektorej z dvoch častí zákazky, obchodná zmluva bude uzavretá len pre príslušnú časť zákazky. 
24.4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť 
zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je zapísaný v 
RPVS. 

  
25. Ďalšie informácie 

25.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, 
prípadne ak presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky. 
25.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky aj v prípade, :ak 
poskytovateľ grantu neschváli proces a/alebo postup tohto verejného obstarávania. 
25.3.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o 
tejto skutočnosti bude informovať všetkých uchádzačov. 
25.4. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
25.5. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, 
termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú 
popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní 
riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.. 
25.6. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať len za účelom účasti 
uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a plnenia si zákonných povinností s tým 
súvisiacimi a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi 
EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. 
Spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom sa vykonáva počas trvania vyhlásenej 
súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
25.7. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

 
A.2 Podmienky účasti 
 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
 
1. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
 prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
 
2. Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou  



Dominikánsky konvent 

Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré 

Mesto 

Predmet zákazky:  

„Projekčná technika pre kinosálu Veritas“ 

 
 konať za uchádzača. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať 
 nemusí. 
 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona: 

Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 

obchodných registrov 

 
1. Podľa § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon alebo ZVO)  verejný 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. e/ a f/ alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f/. 

Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s  uchádzačom, u ktorého existuje dôvod 

na vylúčenie podľa § 40  ods. 8 písm. d/. Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 

2. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) musí mať uchádzač oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, 

 
3. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) nesmie mať uchádzač uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, 

 

4. Uchádzač alebo záujemca  preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi 

             a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2 ZVO. 

4.1. § 32 ods. 1, písm. e/ doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce  alebo poskytovať službu 

4.2.  § 32 ods. 1, písm. f/ doloženým čestným vyhlásením. 

 

5. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 e/ je možné nahradiť podľa    

  

       § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.  

 

6. Verejný obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 

konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 

 

7. Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo 

záujemcu na základe dôveryhodných informácií bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia 

akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie,  že uchádzač alebo záujemca uzavrel 

s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to 

bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom 

alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom. 

   

Podmienky účasti týkajúce sa finančnej a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa 
§ 33 zákona: Finančné a ekonomické postavenie 

 
Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona sa nevyžaduje. 
 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich 

preukázanie podľa § 34 Technická a odborná spôsobilosť 
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Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 zákona sa nevyžaduje. 
 
 A.3 Kritériá hodnotenia 
 

Kritériá hodnotenia ponúk 
 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j. najnižšia cena v EUR vrátane DPH 

príslušnej časti zákazky.  

Spôsob hodnotenia kritéria.  
1.1 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových zmluvných cien 
vyjadrených v EUR s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov pre príslušnú časť 
zákazky.  
1.2 Úspešným uchádzačom príslušnej časti zákazky sa v tejto verejnej súťaži stane uchádzač, ktorý 
ponúkol za uskutočnenie predmetu zákazky príslušnej časti najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH.  

 
1.3. Vyhodnotenie poradia ponúk podľa uvedeného kritéria bude samostatne pre 1. Časť zákazky 

a samostatne pre 2. Časť zákazky. 

1.4.  Na prvom mieste pre 1. Časť zákazky sa umiestni uchádzač, ktorý pre 1. Časť zákazky ponúkne 

najnižšiu cenu vyjadrenú v eurách vrátane DPH. 

1.5.  Na prvom mieste pre 2. Časť zákazky sa umiestni uchádzač, ktorý pre 2. Časť zákazky ponúkne 

najnižšiu cenu vyjadrenú v eurách vrátane DPH. 

 
1.6. Pravidlá určenia kritéria ceny 

 
1.6.1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

1.6.2. Cenu je potrebné uvádzať v eurách bez DPH, výšku DPH a vrátane DPH.  
1.6.3. Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy 

v SR. Dojednaná cena sa môže v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH 
vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.  

1.6.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie vo svojej ponuke  navrhovanú zmluvnú cenu 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.  

1.6.5. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 
ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 
desatinného čísla je číslica 0.  

1.6.6. Ponuková cena musí obsahovať cenu za celý predmet plnenia. Ponuková  cena 
uchádzača musí zahŕňať aj všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania. 

1.6.7. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 
dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH v prípade, ak v čase 
predkladania ponuky nebol platiteľ DPH. 
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 B.1 Opis predmetu zákazky 
   
B.1 Opis predmetu zákazky   
Predmetom zákazky  je dodávka  projekčnej techniky s ozvučením a technické riešenie akustiky 

historickej kinosály Veritasu tak, aby kino, po obnove svojej prevádzky, ponúkalo divákom filmovú 

projekciu vo vysokej obrazovej kvalite a s výborným  zvukovým vnemom.   

Tovar musí byť nový, doposiaľ nepoužitý. 

 

Zákazka je rozdelená do dvoch častí: 

1. Časť: Projekčná technológia 2D a ozvučenie:  obsahuje dodávku projekčnej techniky 

a ozvučenia, vrátane kabeláže, inštalačného materiálu, nákladov na dopravu, inštalácie 

a oživenia celého dodaného systému 

2. Časť: Akustika: obsahuje dodávku bočných a stropných panelov pre vytvorenie kvalitných 

akustických podmienok počas filmovej produkcie, vrátane dodávky inštalačného materiálu, 

nákladov na dopravu a montáž akustických panelov. 

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet plnenia 1. časti: 
 

1. Projektor – 1 kus 

Projektor najnovšej generácie DCI projektorov (4. generácia).  
 
-  zdroj svetla projektora RGB laser, ktorý zabezpečuje možnosť kalibrácie farby samotného zdrojového bieleho svetla 
emitovaného priamo z Laser zdroja s možnosťou  regulácie jeho výkonu v požadovanomv rozsahu 30% - 100 % svetelného 
výkonu projektora. 
 
- Výkon projektora: minimálne 12 000 lm. Pre DCI štandard pri 2D projekcii je v danej sále potrebných 6600 lm (určené 
výpočtom, pri navrhovanej veľkosti plátna 8x3,34m / Gain = 1). Výkonová rezerva je požadovaná pre konferenčné využitie, kde 
predpokladáme potrebu projekcie pri osvetlenej sále 
 
-Životnosť svetelného zdroja min. 40 000 hod. pri priemernom zaťažení. 
 
-Rozlíšenie natívne 4K (4096 x 2160 pix.). Technológia zobrazovača 3 chip DLP o veľkosti min. 0,98“.  
 
-Farebný gammut projektora spĺňa normu DCI P3 (98.5% z Rec.2020 
 
-Kontrastný pomer projektora je min. 2300:1 

-Chladenie projektora s možnosťou pracovať s Exhaust adaptérom pre efektívne odsávanie horúceho vzduchu z projektora 

mimo premietárne, ale aj bez neho. 

-Spotreba elektrickej energie projektora, v dôsledku laser technológii má byť pod 1,5kW, možnosť  napojenia projektora 1x 
230V / 16A zásuvkou. 

 
2. Objektív – 1 kus 

        Objektív plne kompatibilný s ponúknutým typom projektora s fokálnou dĺžkou 1.9-3.2 
 

3. Exhaust – 1 kus 

       daptér pre odvod teplého vzduchu od výrobcu projektora 
 

4. Stojan /pedestat/ - 1 kus 

Stojan pod projektor s nastaviteľnou výškou, vybavený rackom pre technológiu v spodnej časti stojana 
 

5. Network – 1 kus 

SMC switch 16-port s dátovou priepustnosťou 1Gbit na každom porte, Pre oddelenie kinosiete od produkčnej siete, možnosť 
manažmentu QOS 
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6. Záložný on-line zdroj – 1 kus 

Záložná jednotka, 1100VA, záložná jednotka určená pre citlivú elektroniku 
 
- samostatným záložným zdrojom na zabezpečenie adekvátneho dochladenie projektora a zabezpečenie korektného vypnutia 
celého systému v prípade výpadku elektrickej energie 
 
7. Obslužný PC – 1 kus 

PC vybavené systémom vzdialenej správy. 
Min. HW nároky na PC: procesor Intel min. I7, min. 16Gb RAM, HDD min. 1Tb, OS Win 10 Pro., Myš, Klávesnica, Monitor 
s rozlíšením Full HD a uhlopriečkou 24“ 
Min. SW nároky: prehliadač pre správu Web rozhrania playera, SW od výrobcu projektora určený pre diagnostiku projektora, 
SW od výrobcu kinoservena určený pre ovládanie prehrávanie a nastavenia automatického scheduleru prehrávania, Systém 
vzdialenej správy a diagnostiky pre prístup integrátora 
 
8. Plátno – 1 kus 

Biele, audio-priepustné plátno s odrazivosťou 1.0, rozmer viditeľnej/bielej  plochy 8 x 3,34 m, elektricky rolovatelné, 
tenzionované s čiernym orámovaním - extra black drop na spodnej hrane plátna. 
Hmotnosť cca 240 kg, kotvenie do steny 
 
- elektrické roletové plátno prispôsobené na potreby kinosály. 
- možnosť uchytiť plátno o druhý portál, za oponou hľadiska  
--plátno v prevedení s permanentým napinaním (tenzionované). 
- povrch plátna: audio transparentný s Gain 1.0.  
- orámovanie bielej plochy po všetkých stranách, v nasledovných rozmeroch: 

• Vľavo a vpravo po 5cm 

• Hore = 60cm 

• Dole = 60cm 
Ovládanie plátna pomocou relé spínačov, riadených ako DCI playerom, tak aj riadiacim systémom. 
 
Tovar vyhovuje všeobecným požiadavkám bezpečnosti elektrických spotrebičov pre domácnosť a podobné účely v zmysle 
platných technických noriem. splnení európskych štandard pre strojové zariadenia, ktoré sa vzťahujú ku obstarávanému tovaru 
doklady o splnení požiadavka na požiarnu odolnosť premietacieho plátna v minimálne úrovni: C1. 

 
9. Satelit – 1 kus 

Nastrešná Satelitna parabola+ prijimač inštalovaný v premietarni 

 

- Využitie: pre sledovanie live prenosov 

 
10. Prípojné miesto – 1 kus 

Prípojné miesto pre HDMI na javisku - TP extendery, CAT7a kabeláž, prenos minimálne 1920x1080 pix./ 60 Hz 
 

11. Kabeláže – celok 

Prepojná kabeláž 
 

12. Inštalácia a doprava – celok 

Inštalácia, kalibrácia a nastavenie projekčného systému a plátna (lifty, kotviaci material) 
 
13. Digitálny zvukový procesor – 1 kus 

Zvukový systém spĺňa požiadavky na dosiahnutie SPL na jednotlivých kanáloch pre kino-podľa normy DCI s inštaláciou 
nového 7.1-kanálového reťazca vrátane kabeláže. 
 
- zvukový procesor v štandarde 7.1 alebo 5.1 kanálový priestorový DCI zvuk pre kiná 
 – funkcie: zabezpečiť možnosť pripojenia zvuku z video servera a ďalších zdrojov zvuku (BD prehrávač, laptop,...) a tiež 
dekódovať vstupný audio signál do jednotlivých výstupných zvukových kanálov podľa zvoleného formátu. 
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14. L,R,C – reproboxy – 3 kusy 

Predné reproboxy LRC: 2pásmový systém,15" LF +4"HF, 600W, 35 - 20kHz, vrátane vozíkov s kolieskami 
 

15. Sub-basový reproduktor – 1 kus 

Subwoofer: 18" ,1200W, 20-500Hz, THX, kolieska 
 

16. Surround reproduktory – 12 kusov 

Bočné a zadné efektové repro: 10",150W,40-18kHz, THX, konzoly na stenu 
 

17. Zosiľňovač pre L,R,C repro – 1 kus 

Zosilňovač pre LRC: - 4x 750W/4ohm, interné DSP, ochrana nastavení cez PIN, D-class, 
 

18. Zosiľňovač pre Sub – 1 kus 

Zosilňovač pre SUB: - Bridge 2x 1000W/8ohm, interné DSP, ochrana nastavení cez PIN, D-class, 
 

19. Zosiľňovač surround repro bočné – 1 kus 

Zosilňovač pre SURR bočné: 4x 350w/4ohm, interné DSP, ochrana nastavení cez PIN, D-class, 
 

20. Zosiľňovač surround repro zadné - 1 kus 

Zosilňovač pre SURR zadné: 2x 350w/4ohm, interné DSP, ochrana nastavení cez PIN, D-class, 
 

21. Odposluchový reproduktor – 2 kusy 

Aktívny reproduktor pre odposluch v premietárni 
 

22. Technologický rack – 1 kus 

18HU racková skriňa 
 

23. Prepojná kabeláž – súbor 

24. Prívodná kabeláž ku reproduktorom – celok 

CPR euroclass B2ca-s1b,D0,A1 
 

25. Inštalačný materiál  

26. Dopravné náklady, inštalácia a oživenie  

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet plnenia 2. časti: 
 
1. Nástenný panel - 78 kusov 

Hybridný akustický panel panel; trojzložková štruktúra: vysoko výkonné akustické jadro s kalibrovaným difúzorom; recyklované 
PET jadro;  povrchová vrstva: výberové drevo  tmavej farby;  akusticky prispôsobený vertikálny raster povrchu. Rozmer jedného 
panela: dĺžka: 1184 mm, šírka: 800mm; hrúbka: od 35 mm do 40 mm; hmotnosť: od 7 do 7,5 kg/ks;  absorbčný rozsah 315 – 5000 
Hz. Akustická trieda: B; Trieda nehorľavosti FR  

 
2. Stropný panel -  106 kusov 

Stropný akustický panel , rozmery jedného panela: dĺžka1190 mm;  šírka: 595 ; hrúbka: od 17 do 23 mm; hmotnosť: cca 3 kg/ks;  
čierna farba. absorbčný rozsah 315 – 4000 Hz.  Akustická trieda: A. Trieda nehorľavosti FR; udržateľný materiál – recyklovaný 
PET 

 
3. Nástenný panel –  58 kusov    
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Nástenný panel – absorber na zadnú stenu v čiernej farbe rozmer jedného panela: dĺžka: 257 mm; šírka: 257mm; hrúbka: cca: 60 
mm. Absorbčný rozsah 350 – 8000 Hz. Akustická trieda: B. Trieda nehorľavosti FR Materiál: akustická tkanina a kalibrovaná 
bunková akustická pena.   

 
4. Lešenie – celok 

5. Inštalačný materiál – celok  /integrovaný upevňovací systém, skrutky, lepidlá a i./ 

6. Inštalácia 

7. Dopravné náklady 

Obr.1 - Schéma rozloženia reproduktorov: 
 

 
 
 

 

 
 

Obr. 2 - Schéma rozloženia kinotechniky – bočný pohľad 
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Obr. 3 – Schéma projekčného plátna  

 
 

 
 
 
B.2  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí samostatný dokument C5 týchto Súťažných podkladov. 
 
2. Návrh Kúpnej zmluvy vrátane jej príloh musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 
             orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
             oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
 
3. Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho uchádzač nedodrží 
 a bude trvať na jeho zmenách, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluva musí byť 
 vyhotovená v súlade so súťažnými podkladmi.  
 
4. Predávajúci je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v Registri 
 partnerov verejného sektora , pokiaľ spĺňa podmienky na zápis v Registri partnerov verejného 
             sektora podľa osobitného predpisu.   
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VZORY  DOKUMENTOV PRE UCHÁDZAČA K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM  
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ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  O POVINNOSTI  ZÁPISU  DO  REGISTRA  PARTNEROV  VEREJNÉHO  
SEKTORA  UCHÁDZAČA 

 

 
 

 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že: 

 

 

➢ spĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a som povinný byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora.1 

 
➢ Nespĺňam definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie som povinný byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora.2 

 

 

 

 

 

V ..........................., dňa ............... 

          ………………………………… 

                Uchádzač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nehodiace sa prečiarknite 
2 Nehodiace sa prečiarknite 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU  KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 
 

(...........obchodné meno, sídlo....................., IČO.....................  uchádzača], zastúpený [..........meno a 
priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača],  
 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní 

 
týmto čestne vyhlasujem, že 

 
v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

• 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 znení neskorších predpisov 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia 
vo verejnom obstarávaní, 

• som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 
s týmto verejným obstarávaním, 

• 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 tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie. 

 
 
V ..........................., dňa ............... 

 

 

          ………………………………… 

           Uchádzač 

 
   

 



Dominikánsky konvent 

Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré 

Mesto 

Predmet zákazky:  

„Projekčná technika pre kinosálu Veritas“ 

 
VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA TÝKAJÚCE SA  OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto vyhlasujem, že predložením ponuky na predmet zákazky: 

 

„Projekčná technika pre kinosálu Veritas“ 

 

súhlasím s  evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia 
(EÚ)2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných 
údajov súhlasíme so správou, spracovaním   a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke 
verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň 
dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu 
procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní 
osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. 
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. 
 
 
 
V ..........................., dňa ............... 

         ………………………………… 

          Uchádzač 
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VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 

Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača ) 

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

týmto vyhlasuje, že: 

• bez výhrad súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky  „Projekčná 
technika pre kinosálu Veritas“,  ktoré sú určené v súťažných podkladoch  a v iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, 

• je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane 
všetkých príloh zmluvy, 

• všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 
úplné, 

• jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie, 

• predkladá iba jednu ponuku, 

• bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, ako je uvedená v časti B.2 Obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky a že sa oboznámil s predmetnými zmluvnými 
podmienkami 

 
 
 
 
 
 
V ..........................., dňa ............... 

 

          ………………………………… 

                             Uchádzač 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA  

K SPLNENIU PODMIENOK ÚČASTI 
 
 

Ako uchádzač:..........................................................., so sídlom ...........................................................,  

IČO: .................................. týmto 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 ............... 

 

                    ………………………………… 

           Uchádzač 
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