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Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
č. z. 1385/2020        Malacky 16.01.2020 
 

 
        Pre záujemcov 
 
 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Malacky 

Sídlo: Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor  

IČO: 00304913         

DIČ:  2021049393        

Tel.: 034/7966157, +421949671702 , 034/7966179   

Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová       

E-mail:  eva.sokolova@malacky.sk 

Internetová stránka: www.malacky.sk 

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu.: SK36 5600 0000 0032 0010 5003   
 
2. Názov predmetu zákazky a miesto dodania: 
 
Hlavný kód CPV: 32321200-1 – audiovizuálne zariadenia 
        38652120-7 – videoprojektory 
        30200000-1 – počítačové zariadenia       
 
„Redigitalizácia kina Záhoran Malacky – premietacia digitálna technológia D-cinema podľa 
štandardov DCI“ 
 
Miesto dodania: k. ú. Malacky, Kino Záhoran, Hviezdoslavova 3, 901 01 Malacky. 
 
3. Stručný opis: 
Predmetom zákazky je „Redigitalizácia kina Záhoran Malacky – premietacia digitálna 
technológia D-cinema podľa štandardov DCI“ je dodávka DCI projektora, integrovaného 
mediabloku, podstavca pre projektor, multimediálne PC, záložného zdroja pre elektroniku, kabeláže, 
inštalácia, doprava a zaškolenie. Podrobný popis je v prílohe „Opis“.    
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V opise a súťažných podkladoch sa nachádzajú technické špecifikácie predmetu zákazky, ktoré môžu  
odkazovať na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie atď., v ponuke môžu byť použité 
ekvivalenty, ale musia byť minimálne takých kvalít ako sú požadované alebo vyšších kvalít, ich 
použitím sa nesmie znížiť kvalita, technické parametre, vlastnosti materiálov a zabezpečia sa 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky v plnom rozsahu. Nie je možné 
meniť, zamienať položky a množstvá vo výkaze výmer, je potrebné doplniť do výkazu výmer názvy 
ekvivalentov v prípade ich použitia. 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 69 484,66 € bez DPH 
 
5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena v € bez DPH 
V prípade, ak niektorý uchádzač nebude plátca DPH, kritériom hodnotenia bude u ostatných 
uchádzačov cena v € s DPH.  
 
6. Dĺžka trvania zákazky, dodania: 
4 týždne od účinnosti zmluvy o dielo. 
 
7. Podmienky účasti:  
 
7.1 Osobné postavenie: 
 
- uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – nie je 
potrebné predložiť v ponuke doklad, verejný obstarávateľ si uvedenú skutočnosť overí vo verejne 
dostupných registroch, 
- uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač 
predloží čestné vyhlásenie v ponuke. 
 
8. Obsah ponuky: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s      

uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, 

b. návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať 

podľa určených kritérií) – predloží ocenený rozpočet, podľa prílohy č. 1  súťažných 

podkladov, v prípade použitia ekvivalentov, treba uviesť názvy v rozpočte a priložiť 

do ponuky certifikát, doklad o zhode s uvedením technických parametrov – postačuje 

kópia, 

                   c.   čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, 
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                    d.  čestné  vyhlásenie, že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie z dôvodu konfliktu 

záujmov, 

                   e)  podpísaný a doplnený návrh zmluvy o dielo s prílohami - Príloha č. 3  súťažných 

podkladov. 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 23.01.2020 do 10.00 hod.. 
Ponuku je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi do lehoty na predkladanie ponúk na adresu 
uvedenú v bode 1 výzvy e-mailom na e-mail eva.sokolova@malacky.sk s označením hesla 
„Redigitalizácia kina Záhoran Malacky – premietacia digitálna technológia D-cinema podľa 
štandardov DCI“ - ponuka 
 
Ponuka bude obsahovať odosielateľa, adresáta a heslo súťaže. 
 
10. Lehota viazanosti ponúk: 29.02.2020 
 
11. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z Audiovizuálneho  fondu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
Zálohy sa neposkytujú, splatnosť faktúr 30 dní od doručenia faktúry.  
 
12. Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  neprijať ponuku, ak: 
- návrh na plnenie kritérií bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky 
- z dôvodu nepredvídateľných okolností 

 
13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 

 P 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, výkaz výmer 
 P 2 - Ocenený výkaz výmer 
 P 3 -  Zmluva o dielo – doplnená a podpísaná uchádzačom 
 P 4 -  Opis 
 
 
 
 
 
        
 
       JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  

primátor 


