
 
 
 
 
 
 

Váš list/číslo/zo dňa          Naše číslo            Vybavuje/linka                        Bratislava                                                                                                                   
          1242/2013            Ing. Lichtneckerová                    24.10.2013   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Vec: Úprava súťažných podkladov podľa § 34 ods. 14 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky: Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské 
podujatia. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená vo Vestník č. 191/2013 zo dňa  
01.10.2013, por. č. 16 077-WYS. 

 
 

    Pri kontrole súťažných podkladov na  predmet zákazky: Obstaranie ozvučovacích služieb 
na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia sme zistili  chybu v špecifikácii predmetu zákazky. 
V položke ( je v texte vyznačená) 

 Analogový pult - počet VCA v podujatiach typu 2, 3 a 4 je uvedený počet 10.  
    Upravujeme ho   

 Analogový pult - počet VCA   8   podujatia typu 2, 3 a 4. 
 

V podujatiach typu 1 zostáva počet 0. 
 
OZVUČENIE 

 

Podujatie typ 1 

 

Podujatie typ 2 

 

Minimálny výkon výstupného aparátu 2 x 500W 2 x 2500W 

MAX akustický tlak 130dB 135dB 

Výkon monitorových reproduktorov 200W 500W 

Počet monitorových reproduktorov 4 6 

Počet monitorových ciest 2 6 

Typ mixážneho pultu (analógový/digitálny) nezáleží nezáleží 

Analogový pult – počet vstupov 12 40 

Analogový pult – počet pomocných výstupov 3 8 

Analogový pult - počet podskupín 0 4 



Analogový pult - počet VCA 

 

0 

 

10 

úprava na počet 8 

Analogový pult - phantom napájanie centrálne na každom vstupe 

Analogový pult - korekcie počet/počet 
parametrických "3/1" "4/2" 

Externé univerzálne dynamické procesory - 
gate+kompresor+limitér - počet kanálov 2 6 

Externé dozvukové procesory 1 2 

Digitálny pult - počet vstupov 16 32 

Digitálny pult - počet výstupov 4 16 

Digitálny pult - počet VCA 0 0 

Digitálny pult - dynamické procesory na každom vstupe 
na každom vstupe 

a výstupe 

Digitálny pult - ekvalizér 0 
na každom vstupe 

a výstupe 

Digitálny pult - dozvukové procesory 2 4 

Digitálny stagebox na pódiu + digitálny prenos 
medzi pódiom a réžiou nevyžaduje sa nevyžaduje sa 

Bezdrôtová sada  - prijímač + mikrofón do ruky + 
náhlavná sada 2 4 

Externá anténa pre bezdrôtovú sadu nevyžaduje sa vyžaduje sa 

Počet spevových mikrofónov  + statív 4 8 

Počet dynamických nástrojových mikrofónov + 
statív 6 10 

Počet kondenzátorových nástrojových 
mikrofónov 4 10 

Počet štipcových mikrofónov nevyžaduje sa 4 

Ucelená sada mikrofónov na bicie nevyžaduje sa 1 

Počet D.I. boxov 4 6 

Prehrávanie CD, MP3, USB 1 1 



Pripojenie zvukových zariadení dodaných BKIS Nevyžaduje sa Vyžaduje sa 

Monitorový pult nevyžaduje sa nevyžaduje sa 

Monitorový pult - počet vstupov x x 

Monitorový pult - počet výstupov x x 

Silová kabeláž 230V - typ/krytie nezáleží 
pogumovaný 

kábel/IP44 

Dĺžka prívodného kábla na centrálneho napájania 50m 50m 

Cena za podujatie vrátane dopravy, inštalácie, 
obsluhy a demontáže     

 

 

 

OZVUČENIE 

 

Podujatie typ 3 

 

Podujatie typ 4 

 

Minimálny výkon výstupného aparátu 2 x 8000W 2 x 30.000W 

MAX akustický tlak 136dB 140dB 

Výkon monitorových reproduktorov 600W 800W 

Počet monitorových reproduktorov 10 12 

Počet monitorových ciest 6 10 

Typ mixážneho pultu (analógový/digitálny) 
obidva typy k 

dispozícii 
obidva typy k 

dispozícii 

Analogový pult - počet vstupov 48 48 

Analogový pult - počet pomocných výstupov 8 8 

Analogový pult - počet podskupín 6 8 

Analogový pult - počet VCA 

10 

úprava na počet 8 

10 

úprava na počet 8 

Analogový pult - phantom napájanie na každom vstupe na každom vstupe 



Analogový pult - korekcie počet/počet 
parametrických "4/2" "4/2" 

Externé univerzálne dynamické procesory - 
gate+kompresor+limitér - počet kanálov 14 20 

Externé dozvukové procesory 4 4 

Digitálny pult - počet vstupov 56 64 

Digitálny pult - počet výstupov 16 20 

Digitálny pult - počet VCA 8 8 

Digitálny pult - dynamické procesory 
na každom vstupe a 

výstupe 
na každom vstupe 

a výstupe 

Digitálny pult - ekvalizér 
na každom vstupe a 

výstupe 
na každom vstupe 

a výstupe 

Digitálny pult - dozvukové procesory 4 4 

Digitálny stagebox na pódiu + digitálny prenos 
medzi pódiom a réžiou vyžaduje sa vyžaduje sa 

Bezdrôtová sada  - príjímač + mikrofón do ruky + 
náhlavná sada 8 8 

Externá anténa pre bezdrôtovú sadu vyžaduje sa vyžaduje sa 

Počet spevových mikrofónov  + statív 8 8 

Počet dynamických nástrojových mikrofónov + 
statív 10 10 

Počet kondenzátorových nástrojových 
mikrofónov 10 16 

Počet štipcových mikrofónov 6 8 

Ucelená sada mikrofónov na bicie 2 2 

Počet D.I. boxov 12 16 

Monitorový pult vyžaduje sa vyžaduje sa 

Prehrávanie CD, MP3, USB 2 2 

Pripojenie zvukových zariadení dodaných BKIS Vyžaduje sa Vyžaduje sa 

Monitorový pult - počet vstupov 32 64 



Monitorový pult - počet výstupov 16 16 

Silová kabeláž 230V - typ/krytie 
pogumovaný 

kábel/IP44 
pogumovaný 

kábel/IP44 

Dĺžka prívodného kábla na centrálneho napájania 50m 50m 

Podujatím sa rozumie ozvučenie jedného pódia na jeden deň 

Prosíme zobrať túto úpravu ako východisko  pre spracovanie   jednak  špecifikácie predmetu zákazky 
a jednak spracovania ceny za podujatia  typu 2,3 a 4.  

Ďakujeme za pochopenie a porozumenie.  

 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Grežo, v.r. 

riaditeľ 

 

 

Za správnosť: Ing. Lichtneckerová 

 

 

 

 

 


