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Výzva	na	predloženie	ponuky	–	prieskum	trhu	
v	rámci	postupu	verejného	obstarávateľa	podľa	§	117	zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	

a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	
	(ďalej	len	„zákon	o	VO“)	

1. Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	

Názov:		 	 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:	 	 Kukučínova	2,	040	01	Košice,	Slovensko	
Zastúpený:			 Ing.	Arch	Michal	Hladký,	ArtD.	 		
	IČO:		 	 35583461	
	DIČ:		 	 2022737871	
	
Kontaktná	osoba:	Ing.	Ladislava	Juhászová	 	
Telefón:	 	 0907903776	 	
E-mail:	 	 ladislava.juhaszova@cike.sk	

	

2. Druh	zákazky:		 Audio	zostava	s	príslušenstvom	(MUL).	

3. Opis	predmetu	zákazky:	

Predmetom	 zákazky	 je	 dodanie	 techniky	 podľa	 priloženej	 technickej	 špecifikácie.	 Zaradenia	 budú	
slúžiť		na		obslúženie	menších	eventov		v	Mobil	Urban	Laboratory	(MUL)	v	rámci	projektu	Košice	2.0.	
Obstarávateľ	požaduje	nový,	nepoužitý	tovar	v	pôvodom,	originálnom	balení.		

	

P.Č.	 Predmet	
zákazky	

MJ	 Počet	
MJ	

Popis	a	technická	špecifikácia	

1	 Mikrofón	 typu	
Røde	 N	 -SF1	
alebo	
ekvivalent	

ks	 1	 Popis	tovaru:	
-ambisonický	mikrofón	so	štyrmi	kapsulami	so	samostatnými	
štyrmi	výstupmi	určený	pre	3D	záznam	zvuku.	
-4	mikrofónne	kapsule	v	ambisonickom	usporiadaní	
4	XLR	výstupy	pre	záznam	do	samostatných	stôp	vo	formáte	
A-Format	™	
-360	°	záznam	priestorového	zvuku	
broadcastové	kvalita	

2	 Mikrofón	 typu	
Røde	 i-XY	
alebo	
ekvivalent	

ks	 1	 Popis	tovaru:	
-Vysoko	kvalitné		½	"	kondenzátorové	kapsule	s	kardioidnou	
charakteristikou	v	zafixovanej	X	/	Y	pozíciu	
-	odporujúci	až	24-Bit	/	96kHz	kvalitu	záznamu	*	
-	Obsahuje	interný	predzosilňovač	a	A	/	D	prevodník	
-Nízky	šum		
-kovové	vyhotovenie		
-Softvérovo	nastaviteľná	úroveň	vstupného	signálu	a	možnosť	
aktivácie	72Hz	high-pass	filtra	pre	odstránenie	nežiadúcich	
spodných	frekvencií	
-	Kompatibilný	s	iPhone®4S,	iPhone®4,	iPad®	(3.generácia),	
iPad®	2,	iPad®	a	iPod®	touch	(4.generácia)	

3	 Prevodník	
typu	 Røde	 i-
XLR	 alebo	
ekvivalent	

ks	 1	 Popis	tovaru:	
-Vysoko	kvalitný	digitálny	prevodník	pre	XLR	mikrofóny	
-3	m	dlhý,	tienený	Lightning	kábel	
-3,5	mm	jack	pre	slúchadlá	s	variabilnou	úrovňou	
-	-20dB	útlm	prepínateľný	v	aplikácii		
-Stavová	LED	dióda	záznamu	na	zariadení		
-Kompatibilný	so	všetkými	dynamickými	a	samonapájacím	
mikrofóny	

4	 Mix	 typu	 Mix	 ks	 1	 Popis	tovaru:	
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Røde	 RØDE	
Caster	Pro	

-	podcastove	produkčné	štúdio	pre	štyri	mikrofóny	s	
možnosťou	Bluetooth,	TRRS	a	USB	pripojenie	obsahujúce	
sadu	funkcií	navrhnutých	špeciálne	pre	podcasting.	
	
-4	mikrofónové	vstupy	XLR	
-8	programovateľných	padov	pre	spúšťanie	audiosamplov	
(jingle,	efekty	a	pod)	
	-	okamžitá	možnosť	hovorov	pomocou	telefónu	alebo	
volacích	aplikácií	
-TRRS,	USB	a	Bluetooth	™	konektivita	
-Jednoduchý	záznam	na	kartu	microSD	alebo	pomocou	USB	na	
ľubovoľný	nahrávacie	SW	
-Kompresor,	limiter,	de-esser	a	noise-gate	na	vstupoch	
-Funkcia	Ducking	a	Auto	Setup	
-Prednastavené	presety	pre	rôzne	typy	mikrofónu,	či	farby	
hlasov	
-4	slúchadlové	výstupy	a	výstup	pre	reproduktory	
-Multikanálové	nahrávanie	cez	USB	výstup:	stereo	mix	+	
jednotlivé	kanály	(od	verzie	firmware	1.1.0)	
-Možnosť	multitrackového	záznamu	priamo	na	microSD	kartu	
bez	nutnosti	pripojeného	počítača		
	
	

5	 Prenosný	
reproduktor	
typu	 JBL	
PartyBox	 On-
The-Go	

ks	 2	 	
Popis	tovaru:	
-Prevodník:	5,25	palca	(133	mm)	basové	reproduktory	+	2	x	
1,75	palca	(44	mm)	výškové	reproduktory	
-Výstupný	výkon:	100	W	RMS	
-Frekvenčný	odozva:	50Hz	-	20KHz	(-6	dB)	
-Odstup	signálu	od	šumu:>	80	dBA	
-Napájanie:	100	-	240	V	-	50/60	Hz	
-Spotreba	energie	v	pohotovostnom	režime:	<2	W	s	
pripojením	BT;	<0,5	W	bez	pripojenia	BT	
-Verzia	Bluetooth®:	4.2	
P-rofil	Bluetooth®:	A2DP	1.3,	AVRCP	1.6	
-Frekvenčný	rozsah	Bluetooth	vysielača:	2,4	-	2,48	GHz	
-Výkon	Bluetooth	vysielača:	10dB	(EIRP)	
-Modulácia	Bluetooth	vysielača:	GFSK,	π	/	4	DQPSK,	8DPSK	
-Dosah	Bluetooth:	pribl.	10	m	(33	stôp)	
-	Formát	USB:	FAT16,	FAT32	
	
Obsah	balenia:	
	
1	x	reproduktor	
1	x	bezdrôtový	mikrofón	
1	x	sprievodca	rýchlym	štartom	
1	x	záručný	list	
1	x	bezpečnostný	list	
	

	

3. Lehota	plnenia:	 predmet	 zákazky	 musí	 byť	 dodaný	 najneskôr	 do	 3	 mesiacov	 od	 doručenia	
objednávky	(za	doručenú	objednávku	sa	považuje	aj	elektronické	doručenie	prostredníctvom	emailu	
uvedeného	v	kontaktných	údajoch	úspešného	uchádzača).		

4. Predpokladaná	hodnota	zákazky	bez	DPH	v	€:		2514,96			

5. Miesto	dodania:		 	Creative	Industry	Košice,	n.o.,	Kukučínova	2,	040	01	Košice	
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6. Kritériá	hodnotenia	ponúk:	

Jediným	 kritériom	 na	 vyhodnotenie	 ponúk	 je	najnižšia	 cena	 –	 cena	 za	 dodanie	 tovarov	 s	DPH.		
Zákazka	bude	vyhodnocovaná	pre	jednotlivé	položky	samostatne.	

7. Spôsob	určenia	ceny:	

a) Uchádzač	 vo	 svojej	 ponuke	 navrhne	 cenu	 za	 jednotlive	 predmety	 zákazky	 v	rozsahu	 určenom	
výzvou.	

b) Ak	uchádzač	nie	je	platiteľom	DPH,	uvedie	navrhovanú	cenu	ako	cenu	bez	DPH	a	zároveň	aj	ako	
cenu	konečnú.	Na	skutočnosť,	že	uchádzač	nie	 je	platiteľom	DPH,	upozorní	uchádzač	vo	svojej	
ponuke.	 V	 prípade,	 ak	 úspešný	 uchádzač	 uvedie,	 že	 nie	 je	 platiteľom	 DPH	 a	 stane	 sa	 po	
predložení	ponuky	platiteľom	DPH,	nemá	nárok	na	zvýšenie	ceny	o	hodnotu	DPH.		

c) Verejný	obstarávateľ	bude	hodnotiť	 jednotlivé	položky	vo	výzve	samostatne.	V	prípade,	
že	 uchádzač	 nemá	 v	ponuke	niektorý	 tovar	 uvedený	 vo	 výzve,	 vo	 svojej	 ponuke	 uvedie	
sumu	 0,00	 €.	 Táto	 skutočnosť	 ho	 nevylúči	 ako	 uchádzača	 na	 dodanie	 ďalších	 tovarov,	
ktoré	sú	v	súlade	s	touto	výzvou.			

d) V	prípade,	 že	 uchádzač	 je	 platiteľom	 DPH,	 bude	 hodnotená	 cena	 vrátane	 DPH.	 V	prípade	
uchádzača,	 ktorý	 nie	 je	 platiteľom	 DPH,	 verejný	 obstarávateľ	 vyhodnotí	 všetky	 predložené	
ponuky	 takým	 spôsobom,	 že	 budú	 porovnávané	 ceny	 s	 DPH	 (platitelia	 DPH)	 a	 ceny	 konečné	
(neplatitelia	DPH;	konečná	cena	je	definovaná	v	bode	7	ods.	b)	tejto	výzvy)		

e) Ak	 uchádzač	 je	 registrovaný	 ako	 platiteľ	 DPH	 v	 inom	 členskom	 štáte	 Európskej	 únie	 a	 nie	 je	
registrovaným	platiteľom	DPH	na	území	Slovenskej	republiky,	uchádzač	uvedie	túto	skutočnosť	
v	ponuke.	V	prípade	uchádzača	z	 iného	členského	štátu	Európskej	únie,	ktorý	by	uviedol	cenu	
bez	 DPH	 s	 poznámkou,	 že	 na	 Slovensku	 nie	 je	 platiteľom	 DPH,	 táto	 cena	 by	 v	 konečnom	
dôsledku	 bola	 zvýšená	 o	 DPH,	 ktorú	 musí	 verejný	 obstarávateľ	 v	 zmysle	 zákona	 o	 dani	 z	
pridanej	 hodnoty	 zaplatiť.	 Na	 účel	 vyhodnotenia	 ponúk	 a	 zabezpečenia	 porovnateľnosti	
vyhodnocovaných	ponúk,	aj	uchádzač	z	iného	členského	štátu	Európskej	únie,	ktorý	je	v	mieste	
svojho	 pôsobenia	 platiteľ	 DPH,	 musí	 celkovú	 navrhovanú	 cenu	 uviesť	 s	 DPH	 so	 slovenskou	
sadzbou,	pričom	fakturovať	bude	cenu,	za	ktorú	predmet	zákazky	ponúkne	bez	DPH,	platba	DPH	
bude	nákladom	verejného	obstarávateľa,	ktorá	súvisí	s	predmetom	zákazky.		

f) Uchádzačom	navrhnutá	cena	musí	zahŕňať	všetky	náklady	spojené	s	plnením	zákazky.	

8. Podmienky	financovania:	

Cena	za	predmet	zákazky	bude	uhradená	bezhotovostným	prevodom	na	účet	úspešného	uchádzača	
na	základe	vystavenej	faktúry	a	prevzatí	predmetu	plnenia.	Verejný	obstarávateľ	požaduje	30-dňovú	
lehotu	splatnosti	 faktúry	odo	dňa	 jej	doručenia	verejnému	obstarávateľovi.	Vystavená	 faktúra	musí	
obsahovať	 všetky	 náležitosti	 podľa	 platného	 právneho	 poriadku	 Slovenskej	 republiky,	 špecifikáciu	
fakturovanej	sumy	a	špecifikáciu	predmetu	zákazky.		

Fakturované	ceny	budú	v	súlade	s	predloženou	cenovou	ponukou,	ktorá	bude	platná	min.	30	dní.		

9. Podmienky	na	uzatvorenie	objednávky,	obsah	ponuky,	predloženie	ponuky:	

A) Za	 účelom	 dodržania	 ustanovenia	 §	 117	 ods.	 5	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 verejný	
obstarávateľ	požaduje,	aby	uchádzač	spĺňal	nasledovné	podmienky	účasti:	

a. 	osobné	postavenie	podľa	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	

• §	 32	 ods.	 1	 písm.	 e)	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 –	 uchádzač	 je	 oprávnený	
dodávať	tovar,	 uskutočňovať	stavebné	práce	alebo	poskytovať	službu,	

- uchádzač	preukazuje	 splnenie	podmienok	účasti	podľa	§	32	ods.	1	písm.	e)	 zákona	o	
verejnom	obstarávaní	doloženým	čestným	vyhlásením,	
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• §	32	ods.	1	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	–	uchádzač	nemá	uložený	zákaz	
účasti	 vo	 verejnom	 obstarávaní	 potvrdený	 konečným	 rozhodnutím	 v	 SR	 alebo	 v	
štáte	sídla,	miesta	podnikania	alebo	obvyklého	pobytu,	

- uchádzač	preukazuje	doloženým	čestným	vyhlásením,	

b. §	 40	 ods.	 6	 písm.	 f)	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 –	 u	 uchádzača	 nesmie	 existovať	
dôvod	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	-	verejný	
obstarávateľ	 vylúči	 zverejného	 obstarávania	 uchádzača	 alebo	 záujemcu,	 ak	 konflikt	
záujmov	podľa	§	23	zákona	o	verejnom	obstarávaní	nemožno	odstrániť	inými	účinnými	
opatreniami,	

- uvedené	skúma	verejný	obstarávateľ	počas	procesu	verejného	obstarávania.	

B) Obsah	ponuky:	

Ponuka	predložená	uchádzačom	musí	obsahovať:	
- Príloha	č.	1–	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria,	v	prípade	predloženia	ponuky	na	e-	

mailovú	 adresu,	 je	 potrebné	 predložiť	 aj	 scan	 Prílohy	 č.	 1	 s	 podpisom	 oprávnenej	
osoby,	

- Príloha	č.	2	–	Čestné	vyhlásenie	 (k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	 f)	zákona	o	verejnom	
obstarávaní),	v	prípade	predloženia	ponuky	na	e-mailovú	adresu,	je	potrebné	predložiť	
aj	scan	Prílohy	č.	2	s	podpisom	oprávnenej	osoby,	

C) Termín	a	spôsob	predloženia	cenovej	ponuky:	

Cenovú	ponuku	je	potrebné	doručiť	emailom	na	adresu	kontaktnej	osoby	uvedenú	v	bode	1	tejto	
výzvy	do	8.10.2021	

	

Upozornenie	pre	uchádzačov	

Doručená	 ponuka	 môže	 byť	 zahrnutá	 do	 vyhodnotenia	 len	 za	 predpokladu,	 že	 jej	 obsah	 zodpovedá	
všetkým	 podmienkam	 definovaným	 v	 tejto	 Výzve	 na	 predkladanie	 ponúk,	 obsahuje	 všetky	 náležitosti	
definované	 v	 tejto	 Výzve	 na	 predkladanie	 ponúk	 a	 bola	 predložená	 v	 lehote	 určenej	 v	 tejto	 Výzve	 na	
predkladanie	ponúk.	

	

10. Lehota	viazanosti	ponúk		

Uchádzač	 je	 svojou	 ponukou	 viazaný	 od	 uplynutia	 lehoty	 na	 predkladanie	 ponúk	 až	 do	 uplynutia	
stanovenej	lehoty	viazanosti	ponúk,	t.	j.	do	30	dní	od	predloženia	cenovej	ponuky.		

	

11. 	Informácia	o	výsledku	vyhodnotenia	ponúk	

Všetkým	 uchádzačom,	 ktorých	 ponuky	 sa	 vyhodnocovali,	 verejný	 obstarávateľ	 po	 vyhodnotení	 ponúk	
bezodkladne	písomne	oznámi	výsledok	vyhodnotenia	ponúk.	

Úspešnému	uchádzačovi	verejný	obstarávateľ	oznámi,	že	jeho	ponuku	prijíma.	Neúspešnému	uchádzačovi	
oznámi,	že	neuspel	a	dôvody	neprijatia	jeho	ponuky.	

12. Uzavretie	objednávky	

Uzavretá	 objednávka	 nesmie	 byť	 v	 rozpore	 s	 touto	 Výzvou	 na	 predkladanie	 ponúk	 a	 s	 ponukou	
predloženou	úspešným	uchádzačom.		
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Ak	úspešný	uchádzač	neposkytne	verejnému	obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť	potrebnú	na	uzavretie	
zmluvy,	je	verejný	obstarávateľ	oprávnený:		

• 	vyzvať	na	súčinnosť	na	uzatvorenie	Zmluvy/objednávky	uchádzača	umiestneného	na	druhom	
mieste	v	poradí,	t.	j.	uchádzača	s	druhou	najnižšou	cenou	v	EUR	s	DPH	za	predmet	zákazky	alebo		

• zrušiť	predmetné	zadávanie	zákazky	s	nízkou	hodnotou.		

	

13. Ďalšie	informácie	verejného	obstarávateľa	

Verejný	obstarávateľ	 si	 vyhradzuje	právo	neprijať	ponuky,	 ak	 sa	 zmenia	okolnosti,	 za	ktorých	bola	 táto	
zákazka	zadávaná,	ak	ani	jeden	uchádzač	nesplní	podmienky	účasti	alebo	ani	jedna	z	predložených	ponúk	
nebude	zodpovedať	požiadavkám	určeným	v	tejto	Výzve	na	predkladanie	ponúk.		

Verejný	obstarávateľ	si	vyhradzuje	právo	objednať	len	časť	položiek	uvedených	vo	výzve.		

Všetky	náklady	a	 výdavky	 spojené	 s	prípravou	a	 s	predložením	ponuky	 znáša	uchádzač	bez	 finančného	
nároku	voči	verejnému	obstarávateľovi,	a	to	bez	ohľadu	na	výsledok	verejného	obstarávania.	

	

	

V	Košiciach,	10.9.2021	

	

Vypracovala:	 	 	 	 	 	 Ing.	Ladislava	Juhászová	

	

	

Schválila:	 	 	 	 		 	 Ing.	Ivana	Hanušovská,	PhD.	

	

	

	
Prílohy:	
Príloha	č.	1	-	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
Príloha	č.	2	-	Čestné	vyhlásenie“	(k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	 	
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PRÍLOHA	č.	1	k		 Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/9-3	
	

Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
	
Verejný	obstarávateľ:		
	
Názov	zákazky:	
	
Obchodné	meno	uchádzača	 	
Sídlo/miest	podnikania:	 	
IČO:	 	
DIČ:	 	
IČ	DPH:	 	
Platiteľ	DPH	 JE	/	NIE	JE	platiteľ	DPH	
Zapísaný	v:	 	
Kontaktná	osoba	
s	oprávnením	poskytovať	
cenové	ponuky:	

	

Telefón	 	
Email:	 	
	

	 Predmet	zákazky	 MJ	 Cena	 v	 €	
bez	 DPH	
za	MJ	

Počet	
MJ	

Cena	 v	 €	
bez	 DPH	
spolu	

DPH	
v	%	

Cena	
celkom	v	€	

1	 Mikrofón	 typu	 Røde	N	 -SF1	
alebo	ekvivalent	

ks	 	 1	 	 	 	

2	 Mikrofón	 typu	 Røde	 i-XY	
alebo	ekvivalent	

ks	 	 1	 	 	 	

3	 Prevodník	 typu	 Røde	 i-XLR	
alebo	ekvivalent	

ks	 	 1	 	 	 	

4	 Mix	 typu	 Mix	 Røde	 RØDE	
Caster	Pro	

ks	 	 1	 	 	 	

5	 Prenosný	 reproduktor	 typu	
JBL	PartyBox	On-The-Go	

ks	 	 2	 	 	 	

	 CENA	CELKOM	V	€	 	 	 	

	
*	ks/bal/súbor	
Cena	musí	obsahovať	všetky	náklady	uchádzača	spojené	s	plnením	predmetu	zákazky.		
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Poznámka:	
-	uchádzač	vyznačí,	či	je	platiteľ	DPH	/	nie	je	platiteľ	DPH,	
-	dátum	musí	byť	aktuálny	vo	vzťahu	ku	dňu	uplynutia	lehoty	na	predkladanie	ponúk,	
-	podpis	uchádzača	alebo	osoby	oprávnenej	konať	za	uchádzača.	
	
	
	
Uchádzač	zaokrúhli	svoje	návrhy	v	zmysle	matematických	pravidiel	na	dve	desatinné	miesta.	
	
V	.________________________________		dňa___________________	
	
	
	
	
	

_______________________________________________________	
[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		oprávnenej	konať	v	mene	uchádzača	a	
odtlačok	pečiatky]	
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PRÍLOHA	č.	2	k	Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/9-3	
	
	

ČESTNÉ	VYHLÁSENIE	
k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	Zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	

a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	„zákon	o	verejnom	
obstarávaní“)	

	
Verejný	obstarávateľ	
Názov:	 	 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:	 	 Kukučínova	2,	04001	Košice	
Názov	zákazky:	 Projektory	s	príslušenstvom	(MUL).	
	
	
Uchádzač	
Obchodné	meno	:		 ____________________________	
Sídlo	:	 	 	 ____________________________	
	
	
týmto	čestne	vyhlasujem(e),	že	
	

o nemám(e)	právoplatne	uložený	zákaz	účasti	vo	verejnom	obstarávaní	potvrdený	konečným	
rozhodnutím	v	SR	alebo	v	štáte	sídla,	miesta	podnikania	alebo	obvyklého	pobytu,	

o mám(e)	oprávnenie	dodávať	tovar,	uskutočňovať	stavebné	práce	alebo	poskytovať	službu,	ktoré	
zodpovedá	predmetu	zákazky,	

o spĺňam(e)	všetky	podmienky	účasti	určené	verejným	obstarávateľom	a	poskytnem(e)	verejnému	
obstarávateľovi	na	požiadanie	doklady,	ktoré	sú	čestným	vyhlásením	nahradené,	

o nie	som	(nie	sme)	v	konflikte	záujmov	podľa	§	23	zákona	o	verejnom	obstarávaní.	

	
Zároveň	prehlasujem(e),	že	som(sme)	si	vedomý(í)	následkov	nepravdivého	čestného	vyhlásenia.	
	
	
V	.________________________________		dňa___________________	

	
	
	
_______________________________________________________	
[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		oprávnenej	konať	v	mene	uchádzača	a	
odtlačok	pečiatky]	
	
	
	

	


