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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

Na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Predmet obstarávania:        „Technické zabezpečenie podujatia Švábkafest 2019“ 
 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
 
Názov:  REGION LIPTOV, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt. Mikuláš                              
IČO: 42219906 
DIČ: 2023486069  
V zastúpení: Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka 
Telefón: +421 44 55 65 401 
Web: www.visitliptov.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať: 
Kontaktná os.: Mgr. Martina Krojerová  
Telefón:  +421 44 55 65 401 
 0917 111 044 
E-mail: office@visitliptov.sk  
 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 
 
Predmetom obstarávania je:  Technické zabezpečenie podujatia: Švábkafest 2019.  
Termín podujatia:        13.9.2019 
Miesto podujatia:      Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 
 
Ak predložené ponuky presiahnu výšku predpokladanej hodnoty zákazky, budú pre 
verejného obstarávateľa neprijateľné.  
 
V prípade ak najnižšia cena prekročí predpokladanú hodnotu zákazky, zákazka nebude 
pridelená žiadnemu uchádzačovi. 
 
(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazky budú financované z dotačných a z vlastných prostriedkov organizácie REGION 
LIPTOV OOCR. 
 
 
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 6.9.2019 do 15,00 hod. 
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Osobné doručenie do kancelárie REGION LIPTOV OOCR, alebo mailom na adresu 
office@visitliptov.sk, v prípade poštou. 
 
V prípade doručenia poštou, obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu 
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – Technické zabezpečenie 
podujatia: Švábkafest 2019“.  V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné 
otvorenie obálky. 
 
V prípade doručenie emailom, predmet emailu musí byť označený „Súťaž – Technické 
zabezpečenie podujatia: Švábkafest 2019“ 
 
(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 
 
Cenová ponuka musí obsahovať: názov zákazky – predmet obstarávania, obchodné meno, 
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail, bankové spojenie, platca / 
neplatca DPH, cenovú kalkuláciu, podpis zodpovednej osoby, pečiatka. 
 
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej 
ponuke upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku v EUR. 
 
(6) Kritérium hodnotenia 

 
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu 
DPH) a schopnosť realizácie. 
 
(7) Ostatné informácie 
 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. 
objednávka. Predložené cenové ponuka sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako 
súčasť dokumentácie tejto zákazky   
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky 
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Mgr. Martiny 
Krojerovej +421 917 111 044.  
Pokiaľ preložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.  
 
 
Liptovský Mikuláš, dňa 03.09.2019 
 
 

........................ ................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Výzvy na predloženie cenovej ponuky sprievodné dokumenty: 
Príloha č. 1:  Špecifikácia zákazky-  Podrobný popis predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Formulár na predloženie Cenovej ponuky zákazky 
 
 
Príloha č. 1:  Špecifikácia zákazky-  Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Švábkafest : Technické zabezpečenie kultúrneho programu: 
Miesto podujatia – miesto dodania  : Námestie osloboditeľov  Liptovský Mikuláš 
Termín podujatia : 13.9.2019 
Stage je možné stavať aj deň prípadne viac dní dopredu – nutná dohoda s usporiadateľom  
 
1. Pódium: 
Stage postavený z typizovaných  certifikovaných kovových dielov ( Nivtec, Layer, prípadne 
iná certifikovaná alternatíva ) nosnosť minimálne 750 kg/m2 vrátane obsluhy a dopravy  
predná spodná  časť konštrukcie prekrytá čiernou plachtou bez reklám. Nižšie uvedený 
rozmer - jedná sa o vnútorný rozmer pódia využiteľného na vystúpenie. Stage musí byť 
primerane zabezpečený voči zlým poveternostným podmienkam. Strecha musí prekrývať 
celé pódium svetlosť minimálne 5 m nad pódiom. Schody na pódium z dvoch strán. 
Nájazdová plošina pre techniku, zábradlie na pódiu  zadná časť. Réžia pre hlavného technika 
zvuk, svetlo projekcia 20m pred pódiom ( min. 3x3m). Poskytovateľ musí zabezpečiť čistotu a 
reprezentatívnosť použitých materiálov ako aj celkového výzoru  pripravovaného priestoru  
- pódium 10x8m min. výška 120cm,   
- zábradlie v zadnej časti 
- schody na pódium 2 x  so zábradlím 
- plošina na vývoz techniky 
- prestrešenie pódia certifikovanou konštrukciou  
- bočné skiny proti dažďu 
- FOH réžia pre zvukára a osvetľovača umiestnená min  20 m pred pódiom 
- pódium pod bicie 3x2x0,4 
- umiestnenie banerov 2x8 po bokoch pódia – konštrukcia  
- zábrany pred tribúnou min tribúna + LED obrazovka  
 
2. Zvukový systém 
- PA systém pre ozvučenie cca 5.000 ľudí 
- Pódiová zvuková technika vrátane, mikrofónov, stojanov, mixážnych pultov, monitorových 

pultov, el. rozvodov ( počty treba dodržať podľa požiadaviek 
účinkujúcich dodané stage plány - 3 hudobné skupiny, folklórna 
hudobná skupina a priestorové snímanie zvuku folklórnych 
tanečníkov ) 

( Príklad : 2 x mikrofón +2 x bezdrôtový mikrofón - podľa pokynu odberateľa , CD a USB 
prehrávač , možnosť pripojenia notebooku , PA systém cca. 5000 
ľudí, kompletná kabeláž, komplet pomôcky pre zavesenie 
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reproduktorového systému. Ozvučenie kapela 5 a viac členov  
bicie , bass, gitary , klaves, dychy , sláky , 8 monitorov, mixpult min 
24 in 8 AUX  

8 mikrofónov - husle, viola, kontrabas, cimbal, akordeón, spev, 4 kondenzátorové mikrofóny 
a 4 mikroporty, ) 

- Obsluha zvuku: hlavný zvukár, monitorový zvukár, Pódiový technik 
 
3. Svetlá 
- Rovnomerné hladinové svetlo po celom pódiu 
- Efektové farebné svetlo koncertného typu( rotačné hlavy, SPOT, BEAM, WASH, Blindre na 

divákov) . 
Vrátane primeraného svetelného pultu 
- Obsluha Osvetľovač 
 
4 . LED obrazovka 
- LED obrazovka rozmeru min. 4x3m outdoor prevedenie 
- Nosná konštrukcia obrazovky samostatne stojacia mimo pódia   
- Kamerový systém ( min. 2x LIVE kamery, 1 statická kamera zo zvukovej réžie ) 
- FullHD strih, media server 
- Obsluha Strihač, 2x kameraman    
- Príprava podkladov na projekciu  ( reklamné spoty  atď.) 
 

Reklama dodávateľskej firmy  na stage a bez  písomného súhlasu objednávateľa  je 
vylúčená. V prípade nedodržania tejto podmienky  nie je odberateľská firma povinná za 
prenájom hradiť žiadny poplatok , nakoľko sa toto berie ako reklama pre realizujúcu firmu, 
ktorá je poskytnutá recipročne za všetky služby viažúce sa na prebiehajúce podujatie. Tieto 
všetky služby budú v prípade tohto porušenia poskytnuté bez nároku na finančnú úhradu. 
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Príloha č. 2: FORMULÁR NA PRELOŽENIE CENOVEJ PONUKY:  
 
 
Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov dodávateľa: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 
 

Č. 
zákazky Predmet zákazky Cena bez DPH 

v € DPH Cena s DPH v 
€ 

1. 
Technické zabezpečenie  
podujatia „Švábkafest 2019“    

 
Miesto a dátum:  
 
 
 

............................................................... 
                                                                                          Podpis a pečiatka zodpovednej osoby 
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