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Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Bábkové divadlo v Košiciach, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 
„Materiálno-technické zabezpečenie audiovizuálneho záznamu“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa: Bábkové divadlo v Košiciach 

Sídlo:         Tajovského 4, 040 22 Košice 

Štatutárny zástupca:         Mgr. Pavol Hrehorčák 
IČO:                                              31297811        
DIČ:                                               2021454776        

Tel.:                                               0907 951 822             

E-mail:                                           bdke@bdke.sk 

Internetová stránka:                       www.bdke.sk 

Bankové spojenie:                         Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Číslo účtu.:                                    SK96 8180 0000 0070 0018 5422 
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2. Názov predmetu zákazky: „Materiálno-technické zabezpečenie audiovizuálneho záznamu“ 
Stručný opis predmetu zákazky: Prenájom techniky na zabezpečenie natáčania a post produkčného 
spracovania, vrátane dabingu a všetkých úkonov s tým súvisiacich – 10 dielov. 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a technické špecifikácie predmetu zákazky: 
PRENÁJOM PRENOSOVÉHO VOZA na predpokladaný počet výrobných dní - 4 v tom: 
- prenájom kamerovej techniky 4x min FULL HD kamery (1920x1080), Snímač CMOS Full frame, dátový 
tok min. 50mb/sec.,min. 10bit 4:2:2 vrátane príslušenstva (statív. batérie, objektív a pod.) 

- 3x bezdrôtový prenos obrazu min. 2,4gh / min 1920x1080, nekomprimovaný 
 

- prenájom zvukovej techniky na záznam zvukových stôp solo 8CH, 8 X mikroporty (prijímač/vysielač) 

- prenájom ONLINE obrazovej réžie / 16vstupov-8 vystupov 

- prenájom dorozumievacej techniky (komando réžia - kameramani - sála - svetelná réžia) 

- prenájom kabeláže potrebnej na pripojenie celého reťazca do 100 metrov, resp. podľa potrieb objektu / 
HD-SDI, FIBER, CAT6 

- prenájom 4x výstupný monitoru do sály ( min. Fullhd, 28'') 

- prenájom 8 X LED svetlá RGBW 40W 

- prenájom 8 X LED spot svetlá 30´uhol 

- vytvorenie LTE datovej komunikačnej siete (neobmedzený objem dát) 
 

PRENÁJOM kamerovej techniky na predpokladaný počet výrobných dní - 2  
- prenájom kamerovej techniky 4x min FULL HD kamery (1920x1080), Snímač CMOS Full frame, dátový 
tok min. 50mb/sec.,min. 10bit 4:2:2 vrátane príslušenstva (statív. batérie, objektív a pod.) 
 

PRENÁJOM strižne -  
POSTPRODUKCIA/STRIH na predpokladaný počet výrobných dní - 20: 
tech. požiadavky min.:CPU Intel i9-10900X, Operačná pamäť 4x8GB DDR4, 

PRENÁJOM strižne - POSTPRODUKCIA/GRAFIKA na predpokladaný počet výrobných dní - 10: 
tech. požiadavky min.:CPU Intel i9-10900X, Operačná pamäť 4x8GB DDR4,  

 

PRENÁJOM zvukového pracoviska - Audio mastering na predpokladaný počet výrobných dní - 
10: 
tech. požiadavky min.:CPU Intel i9-10900X, Operačná pamäť 4x8GB DDR4,  
 

PRENÁJOM dabingového štúdia - nahrávanie jazykových mutácií / EN, HU / na predpokladaný 
počet výrobných dní – 10 

4. Jazyk ponuky: 
Uchádzač predkladá ponuku v štátnom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v 
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka.  
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5. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, Košice 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky.  

7. Variantné riešenie:  
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

8. Financovanie predmetu zákazky:  
Integrovaný regionálny operačný program 

9. Cena: 
Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších požiadaviek 
uvedených vo výzve. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, 
sadzbu DPH a cenu s DPH. Ak predkladateľ ponuky nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

       Cenu je potrebné spracovať na základe popisu predmetu zákazky.  
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu 
zákazky.  

      Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách.  

 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové     
platby na realizáciu plnenia predmetu zákazky.  

10. Spôson platby: 
Bankovým prevodom 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH.  

12. Realizácia: 
Predpokladaný termín poskytnutia služieb je: 30 dní odo dňa vystavenia objednávky 

13. Výsledok verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok verejného obstarávania e- mailom. 
Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky.  

14. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.  

Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu uchádzač nepredkladá.  

Uchádzač predloží v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 

 

 
Predkladateľ by mal spĺňať nasledujúce podmienky: 
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• skúsenosti s realizáciou vysielania multikamerových audiovizuálnych záznamov 
prostredníctvom internetu (min. 3 referencie), inscenovaných záznamov z divadelných 
predstavení, televíznej dramatickej tvorby 

• spoločnosť etablovaná na trhu viac ako 5 rokov 

15. Obsah a náležitosti ponuky  

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
- Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovávaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. 
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bode 15. tejto výzvy. 

 

16. Ostatné podmienky:  

Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú uvedené v § 57 ZVO. 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované verejným obstarávateľom v bode 15. tejto výzvy, 
nebude hodnotená.  

17. Záverečné ustanovenia: 

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so 
ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty 
sa nachádzajú v ZVO.  

18. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 

Ponuky musia byť doručené najneskôr do 23.11.2021 do 15:00 hod. na e-mailovú adresu bdke@bdke.sk.  

 

 

 
 
 
S úctou 

 
 
 
 
 
       Mgr. Pavol Hrehorčák 

          riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach 
 


