
Y ý zv a

na preĺlložcnic ponuky v ránlci zĺdĺrvĺltia illktlr'ky s nĺzkou hodnĺrtou (d'alej ,,prieskum trhu") v

zmysle $ l l7 z/rkoll a č.343ĺ20l5 7., z.. ĺr vcrcjnotll ĺlbstarávaní a o 7.menc a doplnení niektoých
z1tkonĺlv v z.ncní llcskĺlrších prcdpisov

t. IDENTIFIKÁCIÄ vEIrEJNBHo OI]STARÁVATEĽA
Divadlo ASTORKA Korzo'90
Suclré Mýto l 7' P.0. l]ox 24l , 8l 4 99 Bratislava
IČo: 00678350
Zasttlpený. Mgr. Vladimír Černý, riaditcl'

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Kohútiková
osóba zodpovedná za proces verejného obstarávania

Divadlo ASI'ORKA Korzo '90

tel. číslo: 0905295240
e-mail: k.kohutikova.astorka@gmail.com

2. PREDMET LAKAZ,KY

2.l PredmeÍ zókazkyz

Predmetom zákaz|<y jedodanie strednofoľmátového digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom.

2.7 ldentifikóciapredmetu obsÍaróvania podl'a Spoločného slovníka obstaróvania (CPV):

323 42420-2 Štuaior1i zmiešavací pult

2.3 opk predmetu zókazky:
2.3.l Predmetom tohto prieskumu trhu je rnýber najvhodnejšej spoločnostilponuky, ktorá

zabezpeči predmet ziťľ(sŽrky definovaný v bode 2 ýchto podmienok Zikazky-

2.3 '2 Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zäkazky je v PríIohe č.1 ,)'ĺýny na

predloženie ponulql".

3. PODMTENKY PLI{EI\IIA

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača.

3.2 Miestom plnenia je: Divadlo ASTORKA Korzo '90 - divadelná sála Nĺĺmestie SNP 33,

Bratislava

3.3 Lehota dodania predmefu zákaz|cy: do 3 l . l2.201 9.

3.4 Pľedpokladaná hodnota zikazky bez DPH: 23 490,- EUR

3.5 Maximálny zdroj finančných prostľiedkov (s DPŕI): 28 188'00 EUR



4. PoDMIENKY ÚčASTI

Ucháĺlzač mtlsí spĺňnt'všctky nasloĺJovnó pĺlĺlmicnky týkajúcc sa ĺlgobnóho postavenia'

Veľe.iného obst:rrĺĺr,alliĺt sa nlôŽc z.ťlčast'niť lcn tcn, kto spiňa podlnienky účasti ýkajúce sa

osobnéhĺl postavcllia podl'a $ 32 ocls.l písm. e) a f) ákon a(,.343l2()l5 Z. n' o verejnom obstarávaní

a o Zmelle a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požaĺluje sa preukózanie spInenia poĺlmienok osohného postavenia poĺIl'a $ 32 oĺls' l písrn e) a

fi zĺÍkolta o Vo predložením česĺniho vyh!ósenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzaéu'n
",í"ilil;J'oiĺ" p"a*ĺenky osobnélro postavenia podl'a $ 32 ods' l písm' e) a 0 zilkona o Vo'

(PríIohač.3Yýzvy},atebapľpdlgžgau,_n9usd9lpodl'a$32ods.2písm.e)a0úkonaoVo,
resp. podlh ods. 4 ďalebo ods. 5 z{kona v rozsahu a platnosti v zmysle zákonao Vo, alebo zánŕsom

do zo,znamu hospodársĺvch subjektov v zmysle {i l52 zĺkona o Vo'

V prípade uchádzača' ktorého tvorí skupina dodávatetbv zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa

po}'áui" preukázanie splnenia podmienok účasti ýkajúcieh sa osobného postavenia zakaŽdého

člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podl'a $ 32 ods. l písm. e) zákona o VO preukazuje člen

skupiny len vo vďahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávatel' bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky

účasti podl'a $ 32 ods. l písm. e) a 0 zikona o Vo, požiada uchádzača o predloženie dokladov

preukazujúcich splnenie ýchto spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávate upozoľňuje uchádzača na skutočnostn, že podlna $ 117 ods. 5 zákona o Vo
nesmie verejný obstarávatel'uzavriet'zmluvu s uchádzačom, ktorý nesplňa podmienlqy

účasti podl'a $ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podl'a $ 40

ods.6 písm. f) tohto ákona.

5. OBSAH PONT'KY

5.1 Ponuka pľedloŽená uchádzačom bude obsahovať:

o doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podl'a bodu 4 Yýzw,
o vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Foľmulár pre pľieskum trhu

( Príloha č.2 ,)ĺýrvy na predloŽenie ponuky")

6. MIEsTo, LEHoTA A sPÔsoB PREDKLADAI\ľIA PoNUKY, LEHoTA
VIAZAI{OSTI PONUKY

6.1 Uchádzač doľučí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávatel'a podl'a bodu I
,,Yýtvy na pľedloženie ponuky'o.

6.2 Spôsob doručenia: eleklranickv prostredníctvom e-mailu

ó.3 Lehota na doručenie ponúk je do 30.9.2019 do 10:00 hod.
Pozn.: Ponuka predložená po lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná.



6'4 |Jchádzačje svojou ponukou viazaný do 3l.12.2019.

7. oTvÁRANtE A PRESKÚMANIE PoNÚK

7.1 Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti

po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.

7.2 Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len

u uchádzača, ktoý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom

mieste v poradí. Ak uchádzač, ktoý sa po vyhodnotení kľitérií umiestnil na prvom mieste

v poradí, nepredložil niektoý z poŽadovaných dokladov, ktoým pľeukazuje splnenie

podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá

podmienkam pre realizáciu zátkazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením,

resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávatel 4 nebudejeho ponuka d'alej

vyhodnocovaná averejný obstarávatel'vyhodnotí ponuku uchádzača, ktoý sa umiestnil na

d'alšom mieste v poradí.

7 '3 Hodnotenie splnenia poĺlmienok uvedených v boďe 4 výzvy bude založené na posúdení

predložených dokladov.

7.4 Ptatnou ponukou je ponuk4 ktorá obsahuje náleŽitosti uvedené v bode 5 Yýrvy, neobsahuje

Žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s poŽiadavkami a podmienkami

uvedenými vo Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne

záv äzný mi právnym i predpi smi.

7 '5 v prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne poheby ich doplnenia

zo strany verejného obstanívatel'a, poŽiada verejný obstarávatel' uchádzača o vysvetlenie'

resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávatelbm"

8. KRITERIÁ NA vYI{oDNoTENm PoNUK

8.l Kritéľium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celkovó cena v EUR s DPH za celý predmet

zĺjkazlq,

8.2 Ak uchiĺďzač nie je platcom DPH, na tuto skutočnosť upozorní. Vere1ný obstarávatel'bude

ponúknutú cenu považovať za konečnú.

8'3 v prípade, akuchádzaé ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení

objednávky sa ním stane, nemá nárok na zqýšenie celkovej ceny predmetu zátkazky, t. j. v
prípade zmeÍly postavenia uchádzačana platcu DPH, je ním predloŽená celková cena konečná

a nemenná a bude povúovanä za cenu na úrovni s DPH.

8.4 Verejný obstarávatel'si vyhľadzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

8'5 Veľejný obstarávatel'si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zÁkazky'

8.ó Verejný obstarávatel' zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky

v lehote na predkladanie ponúk.

8.7 |]cbádzaézaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zikazky'

8.8 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávatel'a akékolVek náklady, ktoré mu

vznikli v súvislosti so zrušením zÁkazky,zmenou podmienok alebo akýmkol'vek rozhodnutím

verej ného obstarávatel'a.



9. oBCHoDNÉ ľĺrllľrĺtRľxy

9.l Plnenie bude vykonávané na z-áklacle objednávky vystavenej na úspešného uchädzača.

g.2 Pri plnení prednletu zákazky nebude dodávatel'ovi poskytnutá zálohová platba.

9.3 Podkladom pre platbu buete faktŕlra vystavená poskýovatel'om na podklade objednávatel'om

potvrdeného piebeľacieho protokolu po splnení pred.metu objednávky' Le}ota splatnosti

vystavenej faktúry je 30 dnĺ a začína piynúŕ dňom jej do.ručenia objednávatelbvi. V prípade,

ak vo faktúľe uuáĺ uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať

všetky potľebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a

jej viáienie na prepracovanie. Ňouá lehota splatnosti začne p1ynúť aŽ po doručení novej

faktúry obj ednávate lbvi.

9.4 o d,alšom postupe bude uchádzač informovaný verejn;ým obstarávatelbm v lehote viazanosti

ponŕlk.

t0. ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU

10.1 Verejný obstarávatel'si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu'

11. DÔvERNosŤ A oCHRANA osoBI\ľŕCH ÚDAJov

11.1 Verejný obstaravateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poslgĺtovať alebo_ 
,r"rJiňávať informácie o obsaňu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobĺím

až do vyhodnotenia ponúk.

l1.2 Informácie , ktoré uchádzač v ponuke ozrračí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača'

11.3 Verejný obstarávatel'sazavdtzuje, že osobné údaje poskýnuté uchádzačom budú spracovávané

a cňrán"né podlb zikonač. l-8/2018 Z. z. o o"ĺ'un" osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorych ákonov.

V Bratislave, 23.9.2019
Mgr. Vladimír Černý

riaditel' Divadlo ASTORKA
'worzyfiď7

Zozaam príloh:
Príloha č.l: Podrobný opis predmetu zákazky

Príloha č.2: Formulár pre prieskum trhu

Príloha č.3: Česmé vyhlásenie
Príloha č.4: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kľitéria a spôsob určenia ceny



PRĺ LoH A Č. t : ľĺl n nĺrľN Ý o ľ I s P lL ti,DM It' ĺ' ĺĺ z ĺ,,l<ĺĺzxv

Prcĺlmc( z:iknzky:
Prednlcĺonl zÁkaz.k5, .ic ĺtoĺlanie strcdnoformáĺovólro

s prĺslušensn'om.

Poĺt robný popis zákazky_ špccilikácia:

ďigitálneho mixáŤ'nehel pultu

- mixážny pulĺ, o'H.R. C.A24+4 Fader. Max 300 lNput ports (96 kFlz), Max 460 ports (48 kl{zl 44'l

kl_tz). CoNSoLb.: l6 .AES/EBU: 4 'RÉAC: 40 x 2. EXPANSIoN SLo'I': 80 x 2 (96 kHz), 16a x2

(48 kl{z ĺ 44.| k|lz). USB AUDto: l6 'DoCK: 2 .USB Rt'iCoRDBR:7'|1X lt'-8R: l6 ."|AI-KBACK:

2.OSC:2

- OUT: ' AIIS/EBU:4' REAC: 40 x 2'USB AUDIO: l6

- EXPANSIoN SLOT: 80 x 2 (96 kHz), l60 x 2 (48 kHz ! 44.| kts'z)- USB AUDĺo: l6' DoCK: 2'
usB RECORDER:2 . FX lL-gR: 16 . DAN'|E. Inrernal Procesing 72bit' signal procesing AD/DA

conversion: 24 bitsampling Rate: 96 kHa 48 kHz,44.l kHz, 12"" touch screen"

- stagebox 24lN l6o(JT k mixážnemu pultu, protokol REAC

-prepojovacídátovykábelprezznadeniaREAc,l00m,konektoryNeutrikEthercon

.ĺabletAppleAl2XBionics64.biĺovouaľchitektúrouNeuralEngineapohybovýmkoprocesorom
M12, multidotykový Retina l2.9'' IPS LED 2732x2048, interná pamäť 256GB, WiFi 802'llac'

Bluetooth 5.A,2x webkamer4 4x reproduktory' Face ID' USB-C' iOSl2

-WiFirouterkmixĺážnemupultu'dvojpĺásmor,,ýWiFirouterAC1200,867Mbiťs_5GHz+3ooMbiťs-
2.4GHz5 gigabitových portov,4 antény, Beamfoľming, MU_MIMO, reŽim Access Point' VPN Server'

IPv6 Ready' aplikácia Tether v slovenčine

Miesto plnenia:

Divadlo ASToRKA Korzo '90 - divadelná sála Námestie SNP 33, Bratislava

Lehota plnenia:
Lehota dodan ia predmetu záúĺazky : do 3 1' l 2'20 1 9'

Osobitné pod m ie nky pl nenia p red metu zál<azky :

l. Poskýovate ľ sa zav'ázujeuskutočniť predmet zikazky v stanovenej lehote plnenia'

2.odovzdanieaprevzatiepredmetuzikazkysauskutočnínaákladeprotokoluoodovzdaníaprevzatí
predmetu objednávky, powrdeného zodpovednými zĺstupcamioboch zĺnluvných strán'

3. Poskyovatel'nemá nárok na uhradenie preddavku' objednávatel'uhradí dohodnutú cenu

poskýovatelbvi po prevzztíprďmetu objednávky na zĺklade faktúry vystavenej poskýovatelbm'

Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán'

4. Faktúra za poskytnutie služby, ktoľá je predmetom zákazky,bude uhradená za preukázatelhe

riadne poskýnutu službu na zÁkladepredloŽenej faktúry do l4 dní odo dňa jej doručenia

objednávatelbvi ĺĺalebo odo dňa poskytnutia .ňdneho ptnenia" podl'a toho' ktoý z týchto dní

nastal neskôr.



PRĺl,(}Il^ č-z, ľĺxnĺtll,Án PRI': PRII']SKUM'ľRltU
Divadlo ASTORKA Koruĺ '90

Suchó Mýto t7, P.o. Box24l, 8l4 99 Bratislava

}-oRM{iĹÄR PRl' t'Rl EsKUM'ľRltU

a ľ zĺn1sk $
ĺra Íxcdkrž,grrc pxrrŕ'y v Jrrxsltrmrc lrllu pxtľa lĺĺurľj smgnicc vcĺc1ĺŕ}xr otlsbrhzúcľa

t l7 záliĺma č. ].{]12015 Ĺ ,. ., r"ĺc,r*ln, tĺniĺĺrávani a o i'mcĺr a ĺkplncnĺ nlcktĺrý'ch áttgxw v znenĺ ncskĺxŠĺd' eíp1ryľ

/iadar* Vás o z:iräzĺrlt ĺxnú-vna nĺtrlmĺÍ ;niÁ'alĺ1'

l'nc&nctffn ráĹr*'-ľ jc:

dodanie stľcdnoformátového digitálncho mix{žĺchĺr pultu

s príslušcnstvom-

()$s r rozslb 
'rtdgctu 

álĺrzls1-_'

l'rc&Ítcĺĺxn lďrto fncstĺĺnu p rjtrcr nryt'fu&cjšc1 qxrlĺÉrxÉl' ktoni ntrcrycči

plnolrc pr:&luu rátrzty'

Blixia scc'ĺ-ikiĹ''a pĺcdĺrau ziradi-v;c ur'odrĺÁ r ltilďľ č l 'Vj"n_y na

pĺr:dlďmrc poĺlulĺ1_

Knlcnum ĺxc hďĺxxcnrc Íxxlúl;c
t oclková ccna za cdĺ' pĺdĺĺrtĺ rÁtazt1' r l:(JR s l)Pl l

ldcntiÍikačné údajc uchádzeča
'".',' ; ĺ ĺ l : i ĺ : ĺ' ! t ĺ't ĺ l -:.' 

i i

t( (L
td'trľlt:
xmtr!.lúi ryb.;

\iror

Sidĺo:

Micĺo rcatirjcrc pícórrcĺu rálaidĺr_

'teĺmĺn plncna pÍL{lnĺu ^r"ĺ.
Kmutrná cxďn prc pncskum rrhu:

Prdporrrd'li lodnorr ĺr''r,;'. 23 $O e bez DPII

NÁVRH NA PLNENIE PREDiltETtl zÁxlzxy

l clďĺial

l.mil:

t}nadlo ÄSTORKÁ Korzn '90 - dirzdclná sáa Námĺ:stlc Sir,lP ]f' Brarxlatla

l't{ĺĺa dodanla tu31.12.2019
Kohútikoľá' Dlľadlo ASTORK^ Korxr'90

c--aĺr- k_ kohutikova-astorka @gln{fcom.*t+ +421905295240

Cenr cclkom v
EUR S DPH
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do 10:00

ŕ'/3,tr>i:t!
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s

nElB gi*umupodnaeĺs&

7}Ítr}A

lĺ_!ďlurikola_as{u*a-ĺoen'ail.c{xn

o-mailu

Rmóĺúa

spixob pĺcdkladania poĺlú}:
vŇl zĹtľtĺnú poĺuru ĺán zďlite na
adrcsu:



PRiLoHA č. s: Čľsľľe vyHlÁsBNlE

Obchoĺĺné meno:

S ídlol nriesto podnikan ia:

lČo:

Čestnó vyhlásenie

Vyhlasujeme, že spÍňame podmienky účasti - podmienky osobného postavenia podlna $ 32 ods. 1

písm. e) a f) zákona č.3$narc Z. z o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoých zĺkonov
v znení neskorších predpisov.

v.... dňa....

meno a priezvisko, funkcia

podpist

| Česhé whlósente mus( bvť nodpĺsgné onróvnenou osobou uchttdzača, L L leho šlatulóĺnvm orpónom alebo
členom šlaÍutúrneho or?únu alebo lným zóstuocom uchódzača. kÚorŕ le opróvnený konat'v mene uchódzočr
v obehodných zóvdúoyÚch v'ďahou



PRÍL()I{A Č. 4: sPÔsoB UPLATNENLA HoDNoTtACEI{o KRĺTŕ]RIA Ä sPÔsoB

t]RČENtÄ CENY

Verejný obstarávatel'posťrdi v rámci vyhodnocovania ponťlk ponuky uchádzačclv' ktoré boli raraóené

do vyhodnotenia. veräjný obstarávatelibuĺle hodnotiť ponuky uchádzačov podl'a kritéria:

Cclková cena zR celý preĺlnr et zál<azky v EUR s DPH

Uspešný bude ten uchádzač, ktory predlo ŽílpoŽadujenajnižšiu (celkovú) cen} 7A poskytnutie predmetu

zÁkazkyv EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podl'a vyšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po

x, kde xje počet uchádzačov.

Uchádzač cetkovú ponúkanú cenu uvedie do ,,Formutáĺa pre ákazku s nízkou hodnotou"- PríIoha č- 2

Yýzry.

SPiSoB URČENIA CENY:

Uchádzačom navrhovaná cena zA dodanie požadovaného predmetu zitkazky, uvedená v ponuke

uchádzača' bude vy'jadľená v eurách (EUR)'

V cene za poskytnutie celého predmetu ziú*azky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky

náklady uchádzača súvisiace i plnením predmetu záťľ;azky (napr' dopravné náklady, reŽijné náklady'

mzdové náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky naklady uchádzača na riadne poskýnutie predmetu

zéi<azky.

Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.

Ak je uchádzač platitelbm dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zloŽení:

navrhovaná cena bez DPH

navrhovaná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platitelbm DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávatel'bude ponúknutu

cenu považovať za konečnú.

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení

ou.jeonĺvtĺy sa ním stane, nemá n,ĺrok na zrĺýšenie celkovej ceny predmetu ákazky, t. j'v prípade zmeny

postuu"nia uchádzača na platcu DPH, je ním predtožená celková cena konečná a nemenná a bude

považovaná za cenu na úrovni s DPH.


