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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 ZsNH – služby 

 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava, 

zabezpečuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so  Smernicou 

k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach Správy kultúrnych 

a športových zariadení mesta Trnava výber poskytovateľa služieb  

 

 

„Servis kinotechniky“  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Sídlo organizácie:  Hlavná 17, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan 

IČO:    00598135 

Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Kapustová,  

Tel.:    033/3236434    

Fax:    033/5936241          

e-mail:   katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 

internetová adresa:  www.sprava.trnava.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

  Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich zo zabezpečením 

pozáručného a paušálneho servisu kinotechniky v Kine Hviezda a Mestskom 

amfiteátri v Trnave – projekčnej a zvukovej časti,  podporných zariadení, 3D a 2D 

systému  a príslušenstva.   

Pozáručný servis zahŕňa služby spojené diagnostikou,  lokalizáciou  a  odstránením 

porúch zariadení a  výmenou  lámp, príp. iných opotrebovaných  súčiastok, ktoré 

dosiahli stanovenú dobu využitia. 

 Paušálny servis zahŕňa pravidelnú  ročnú kontrolu, údržbu, čistenie, výmenu alebo 

doplnenie chladiacej kvapaliny v projektore, kalibráciu zariadení, implementáciu 

výrobcom odporúčaných zmien a ročnú  on-line  technickú  podporu  a  poradenstvo 

(vzdialená správa,  telefonická, mailová podpora). 

 Počas platnosti tejto  zmluvy bude  poskytovateľ na  základe čiastkových  objednávok 

vystavených objednávateľom realizovať aj dodávky náhradných dielov potrebných na 

opravu zariadení a zabezpečí ekologickú likvidáciu použitých lámp a opotrebovaných 

dielov kinotechniky. 

 

2.1 Zoznam typových zariadení kinotechniky. 

 Kino Hviezda – projekčná technológia 3D 

   - projektor  Barco DP2K - 32B + objektív a  stojan pod projektor 

 - videoscaler Barco ASC-2048 

 - kinoserver Dolby DSS200 

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.sprava.trnava.sk/


         

  
Tel.: 033/3236434 

Mail: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 

  IČO: 00 598 135 

  IČ DPH: SK2021190963 

Bank. spojenie: VÚB Trnava 

SK07 0200 0000 0000 0633 4212 

 - 3D kit XPAND - synchroniozačný modul + emitéry 

 - zvukový procesor Dolby CP750 

 - pomocný zvukový procesor Denon PRO DN-500AV 

 - súbor zosilňovačov DAP Palldium 

 - súbor reproboxov JBL 

 - monitoringový systém Sbl Acoustic Monitor 01 

- pomocné a doplnkové zariadenia: multimediálny PC + 2 - LCD monitory, záložný 

zdroj APC Smart, UPS 1500VA, matrixswitch Vision HD MX0402-320 

 

 Mestský amfiteáter – projekčná technológia 2 D 

- projektor Kinoton DCP 30LX + objektív Kinoton, integrovaný ventilátor a stojan  

pod projektor 

 - kinoserver Dolby DSS200 

 - network SMC switch 

 - videoscaler  Kramer VP-728 

 - zvukový procesor  Dolby CP750 

- pomocné a doplnkové zariadenia: Kinoton KRS BOX + Full HD monitor na obsluhu 

vzdialenej správy, KRS Box, záložný zdroj APC Smart-UPS 2200 

  

2.2 Termíny poskytovania požadovaných služieb: 

  - Nonstop telefonická podpora a poradenstvo 

 - detekcia  poruchy  prostredníctvom  vzdialenej  správy  alebo  výjazd servisného 

 technika do 24 hodín od nahlásenia poruchy,  

 - servis alebo výmena opotrebovaných súčiastok do 72 hodín od obdržania 

 čiastkovej objednávky.  

 

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50344200-0, 60000000-8 

 

2.4 Cena za predmet zákazky vychádza z ceny za služby uvedené v prílohe č. 1  - 

Cenová ponuka - a bude slúžiť na vyhodnotene ponúk a získanie 

jednotkových cien špecifikovaných služieb. 

 Uvedené opakovania  nie sú pre plnenie zmluvy záväzné, plnenie bude realizované  

na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb verejného 

obstarávateľa. 

 

3.  Lehota trvania rámcovej zmluvy: 48 mesiacov  od nadobudnutia platnosti zmluvy 

alebo do vyčerpania  finančného limitu  49.999,- eur bez DPH, podľa toho, ktorá zo 

skutočností nastane skôr.  

  

4.  Miesto poskytnutia služieb: - Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava 

  - Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava 

      

5. Súťažné podklady v elektronickej forme: 

5.1 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

5.2 Príloha č. 1 – Cenová ponuka  

5.3 Príloha A - Návrh rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb 

 

6.   Mena a ceny ponuky: 

6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.  
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6.2 Uchádzač v cenovej ponuke (príloha č.1) uvedie jednotkové ceny a ceny za 

jednotlivé položky. Cenu za predmet zákazky tvorí súčet cien za položky.  

6.3 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

      - navrhovaná cena bez DPH 

      - sadzba DPH a výška DPH 

      - navrhovaná cenu s DPH 

6.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

7.  Obsah ponuky:  

7.1 Ocenená príloha č.1 – Cenová ponuka.  

7.4 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený návrh rámcovej zmluvy 

na poskytovanie služieb  - podľa prílohy A tejto výzvy.  

 

8.  Spôsob predkladania ponúk: 

8.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal 

musí obsahovať:  

 - adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 

     - obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta  podnikania, 

     - označenie „SERVIS KINOTECHNIKY – NEOTVÁRAŤ“. 

8.2 Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk poštou alebo osobne na 

adresu verejného obstarávateľa: Správa kultúrnych a športových zariadení 

mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava. 

8.3 Lehota na predkladanie ponúk: do 18.4.2018 do 14.00 hod. 

 

9. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 

    -  Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH. 

 

10. Vyhodnotenie ponúk: 

10.1 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky bude 

najnižšia. 

10.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola hodnotená, bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponuky.  

 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo 

záujemcami:             

 Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou elektronickými 

prostriedkami – e-mailová adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy.  

 

12. Ostatné podmienky: 

12.1 Predmet zákazky sa bude realizovať na základe rámcovej zmluvy  uzatvorenej 

podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným uchádzačom.  

12.2 Zmluvné plnenie bude realizované na základe čiastkových zmlúv – objednávok - 

vystavených objednávateľom po odsúhlasení cenových ponúk poskytovateľa.  

12.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača pre špecifikované 

služby sú pre úspešného uchádzača záväzné a budú tvoriť prílohu č. 1 rámcovej 

zmluvy. 

12.4 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených 

poskytovateľom po odovzdaní a prevzatí opraveného zariadenia zástupcom 

objednávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
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12.5 Zmluvná cena plnenia vznikne  ako súčet všetkých skutočne poskytnutých služieb 

a dodaných tovarov v lehote trvania zmluvy. 

12.6 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu 

zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom 

konaní umiestnil ako ďalší v poradí. 

12. 7 Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  §117 

zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný 

obstarávateľ  si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu 

ponuku. 

12.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade ak bola 

predložená iba jedna ponuka alebo v  prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí 

výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky alebo sa zmenili okolnosti za ktorých bol výber dodávateľa 

vyhlásený. 

12.9 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona 

o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: - Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

    - Príloha A - Návrh rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb 

Ing. Martin Turčan 

riaditeľ SKaŠZ  
mesta Trnava 


