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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Pezinok

IČO: 00305022

Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Štetka

Telefón: +421 336901121

Fax: +421 336412303

E-mail: peter.stetka@msupezinok.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej
adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:už uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov 
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 



II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Digitalizácia kina v Pezinku

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
b) Tovary.

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku.

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Cieľom projektu je digitalizácia kina Domu kultúry v Pezinku podľa
štandardu DCI (Digital Cinema Initiatives), vrátane 3D technológie, na
premietanie digitálnych filmových produkcií, zároveň rozšírenia
využiteľnosti kina na alternatívne produkcie, ako aj možnosti prenosu
projekcie do amfiteátra na letnú sezónu. Predmetom obstarávania sú
potrebné technické úpravy priestoru, dodávka technológie a
zostavenie celého systému tak, aby jednotlivé komponenty
navrhovaného riešenia a celý systém spĺňali požiadavky špecifikácie
DCI. Všetky zariadenia a komponenty musia byť nové, nepoužité a
bez závad. Zároveň je potrebné zabezpečenie a dodanie potvrdenia
certifikátu kinosály podľa špecifikácie DCI. Predmetom obstarávania
je zároveň návrh a realizácia technológií pre prehrávanie 3D obsahu
a doplňujúcich AV technológií. Predmetom obstarávania okrem
vlastnej dodávky zahrňuje aj - dopravu na miesto určenia, - vlastnú
inštaláciu; inštaláciou sa rozumie úplné, funkčné a nezávadné
prevedenie všetkých prác vrátane dodávok potrebných materiálov a
vecí potrebných pre riadne umiestnenie zariadenia na miesto určené
verejným obstarávateľom a prevedením všetkých činností súvisiacich
s dodávkou zariadenia, ktoré je nutné zrealizovať, aby sa zariadenie
mohlo uviesť do prevádzky (napr. stavebné úpravy, prívody energií a
médií, bezpečnostné opatrenia a pod.), - uvedenie do prevádzky a
kompletné preskúšanie; súčasťou dodávky zariadenia je aj
odovzdanie návodu na obsluhu a záručné listy (v anglickom, českom
alebo slovenskom jazyku), - zaškolenie obsluhy, čím sa rozumie
oboznámenie pracovníkov určených verejným obstarávateľom s
obsluhou zariadenia a s technickými a prevádzkovými podmienkami,
všeobecnými bezpečnostnými pokynmi ochrany zdravia pri práci so
zariadením a ďalšími náležitosťami prevádzky zariadenia
vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, - zabezpečenie
údržby a servisu v záručnej a pozáručnej lehote.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 



Hlavný slovník: 38652000-0. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 33735000-1, 38652100-1, 38652120-7, 38653400-1,
45000000-7, 45314320-0, 50344200-0. 

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Stručná technická špecifikácia Na dodávku a montáž vybavenia kina
v Pezinku digitálnou technológiou podľa štandardu DCI musia byť
dodržané dodávateľom minimálne tieto nižšie uvedené technické
podmienky a parametre dodaných zariadení vrátane príslušenstva a
programového vybavenia: 1 x DCI PROJEKTOR 4K READY 1 x
xenónová lampa 1 x podstavec 1 x objektív pre daný typ DCI
projektora v kinosále !! 1 x objektív pre daný typ DCI projektora v
amfiteátri !! 1 x kino ventilátor 1 x Cinema server 1 x Profesionálny
prepínač/scaler 1 x Plátno 1 x 3D Set 430 kusov 3D pasívnych
okuliarov 1 x Umývačka okuliarov 2 x nerezový stojan 8 x nerezový
košík 1 x priechodová brána 1 set HD satelit 1 x záložný zdroj 1x PC
pre zálohovanie a riadenie Lan prvky- 1x 1GB Switch, 1x Router, TP
kabeláž. 1 x digitálny zvukový kinoprocesor 3 x reproboxy L, C, Rs
transportným vozíkom 2 x reproboxy subbasové 12 x reproboxy
surroundové s konzolami 1 x zosilňovač pre predné L, C, R reproboxy
2 x zosilňovač pre subwoofery 1 x zosilňovač pre surroundové
reproboxy bočné 1 x zosilňovač pre surroundové reproboxy zadné 2 x
reproboxy monitorovacie do kabíny 1 x monitorovacia jednotka 1 x
zosilňovač pre monitorovacie reproboxy 2 x inštalačná skriňa rack 1 x
reproduktorové káble 1 x Kompletná prepojovacia kabeláž Potrebné
elektroinštalačné práce a úprava vzduchotechniky Kompletná
inštalácia a oživenie celého systému Garancia možnosti použitia
dodaného DCI projektora a ostatných súvisiacich technológií pre
amfiteáter v Pezinku. 4 x prenos technológie Kompletná
dokumentácia zoradenia všetkých technológií v kinosále Kompletné
školenie personálu. Všetka ďalšia technológia, komponenty a práce
potrebné k splneniu predmetu zákazky verejného obstarávania.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

II.2.2. Opcie 
Nie.

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 



III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená vo výške: 4 000,00
EUR (slovom štyritisíc eur). Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: (a)
poskytnutím bankovej záruky za uchádzača (ďalej len záručná listina)
alebo (b) zložením finančných prostriedkov na bankový účet
verejného obstarávateľa.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného
obstarávateľa a z prostriedkov dotácie z Audiovizuálneho fondu (vo
výške 30 000,00 EUR). Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok
ani zálohu.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 26 ods. 1 písm. a) až g) zákona.
Uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 26 ods. 2 písm. a) až
e), resp. ods. 3 a 4 zákona, prípadne potvrdením o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. d) zákona. Prehľad o
celkovom obrate za hospodárske roky 2009, 2010 a 2011 (ak už je k
dispozícii), prípadne za obdobie od začiatku podnikania, ak
podnikanie začal po roku 2009. - uchádzač predloží na samostatnom
liste prehľad o celkovom obrate z plnenia zmlúv s predmetom, ktorý
požaduje verejný obstarávateľ, alebo zmlúv podobného charakteru,
za požadované obdobie, podpísaný uchádzačom. K prehľadu
uchádzač predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát alebo
výkaz príjmov a výdavkov za uvedené roky. Všetky účtovné výkazy
musia byť predložené ako kópie, ktorých zhodnosť s výkazmi
podanými uchádzačom miestne príslušnému správcovi dane potvrdil
miestne príslušný správca dane alebo audítor. Potvrdenie správcu
dane alebo audítora o zhodnosti musí byť predložené ako originál
alebo overená kópia tohto dokladu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
nepožaduje sa



III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a.) § 28 ods. 1 písm. a) zákona.
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru, rovnakého charakteru
ako predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky. Zároveň uchádzač
doplní zoznam minimálne 3 potvrdeniami o uspokojivom predmete
zákazky podľa štandardu DCI vrátane 3D technológie (ďalej len
referencie) s uvedením názvu alebo obchodného mena zmluvného
partnera (odberateľa), adresu sídla alebo miesto podnikania
odberateľa, označenie tovaru, ceny, miesta, lehoty dodania tovaru
podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný
obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o
ich uskutočnení. Odôvodnenie primeranosti tejto podmienky účasti je
v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona a uchádzač zoznamom
preukáže, že s realizáciou práce má skúsenosti ako aj kvalitu plnenia
predmetu zákazky. b.) § 28 ods. 1 písm. l) zákona. Uchádzač predloží
k výrobkom, ktoré sa majú dodať: 1. opisy alebo fotografie (týkajúce
sa predmetu zákazky, z ktorých je možné zistiť, že technické
parametre požadované verejným obstarávateľom budú splnené), 2.
vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikované osobami Európskymi
spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s
technickými špecifikáciami. Odôvodnenie primeranosti tejto
podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona a
uchádzač týmto preukáže, že pri zákazke použije výrobky, ktoré
spĺňajú kvalitatívnu úroveň požadovanú verejným obstarávateľom.

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu

IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.



IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
2907/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 13. 3. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 2. 4. 2012

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu.

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 2. 4. 2012

Miesto: Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 02.04.2012 o
14.00 hod., adresa: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok zasadačka MsÚ, č. dv. 12.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Verejný
obstarávateľ po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, použije
elektronickú aukciu. Pri elektronickej aukcii sa nepoužije § 41 zákona,
tzn. že otváranie obálok s ponukami bude NEVEREJNÉ a zápisnica z
otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku, nebude
posielať. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia na vyhodnotenie
ponúk bez prítomnosti uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 zákona,
menovanej štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, tzn.
účasť uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladania
ponúk, sa na otváraní ponúk neumožňuje. Na otváraní ponúk bude
zverejnené meno, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
všetkých uchádzačov, ktorí doručili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk a ich návrhy na plnenie kritérií určených verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Každú otvorenú ponuku
komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola
predložená. Komisia z otvárania ponúk spíše zápisnicu.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať 
Nie.



VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.3. Ďalšie informácie 
Audiovizuálny fond poskytuje verejnému obstarávateľovi finančné
prostriedky vo výške 30 000,00 EUR podľa zákona č. 513/2008 Z.z. o
Audiovizuálnom fonde.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia 
27. 2. 2012


