
 

SPRÁVA podľa § 21 

 O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM 

zadávania pre podlimitné zákazky do 200 tis. eur  
v roku 2014 

 
Verejný obstarávateľ 

 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  

klasický sektor (podľa § 6 zákona) 

Predmet zákazky: Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.  
 

Použitý  postup verejného obstarávania: 

Podlimitná   zákazka  realizovaná výzvou na predkladanie ponúk podľa § 100  zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nad  40 tis. eur bez DPH 
a.1)  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 
1 Židovská 1 

 
815 15 Bratislava 

2 Štatutárny orgán Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 
 

3 Telefón: 
+421 (2) 59103100 

Fax: 
  
 

4 IČO: 
30 794 544  

DIČ: 
2021795358 
 

5 Bankové spojenie: 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 

Číslo účtu: 502 800 1024/0900 
 

6 Zodpovedná osoba za technickú 
špecifikáciu predmetu zákazky 

Ing.    Iveta  Lichtneckerová 

7 Tel.: 
+421 (2) 59 103 176 
 

8 Elektronická pošta (email): 
ovs@bkis.sk ,  
i.lichtneckerova@bkis.sk. 

Internetová adresa (URL): 
www.bkis.sk 
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a.2) Predmet zákazky:              služby  
 
a.2.1  Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.  
 Rozsah predmetu zákazky 
 
 Predmetom zákazky je zabezpečiť ozvučenie priestorov interiérov alebo exteriérov, v ktorých 
bude verejný obstarávateľ realizovať kultúrno-spoločenské podujatia v doleuvedenom rozsahu 
Zvukárske služby zahrňujú:  

- Zabezpečenie a prípravu ozvučovacej techniky, inštalovanie, nastavenie jej  
parametrov, 

- Obsluhu zvukovej techniky pri všetkých  podujatiach realizovaných 
poskytovateľom služby. 

- Demontáž  a odvoz ozvučovacej techniky 
-  

Podujatia sú rozdelené podľa náročnosti do 4 nasledujúcich skupín: 
 

Podujatie typu Predpokladaný počet v roku  

1 50 

2 40 

3 12 

4 2 

 
 

 a.2.2.Príloha 3  zák. č. 25/2006 Z. z. – neprioritné služby,  
          Kategória  služby: 26  
           CPV:  
            92300000-4 Služby v oblasti zábavy 

92312100-2 Zábavné služby divadelnej produkcie, speváckych skupín, hudobných 
 

  a.2.3. Predpokladaná hodnota zákazky je do 90 000,00  bez DPH.  
Predpokladaná hodnota za rok bez DPH  je približne  pre jednotlivé typy podujatí 
nasledovná: 
Podujatie Typ 1 – 50 podujatí    15 000 € 
Podujatie typ 2 – 40 podujatí     25 000 € 
Podujatie typ 3 – 12 podujatí     14 000 € 
Podujatie typ 4 – 2 podujatia       4 000 € 
Do rozpätia sú započítané aj  nepredpokladané podujatia, ktoré sa vyskytnú počas 
roka. 

           DPH 20%  
 

    a.2.4.  Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie  zmluvy na služby podľa  § 269 ods. 
2  a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva bude uzatvorená do 31.12.2014, resp. do 
vyčerpania finančného limitu < 90 000 EUR, čo môže presiahnuť obdobie 1 roka. 
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Verejný obstarávateľ takúto situáciu bude  následne riešiť   uzavretím dodatku k 
zmluve na predĺženie termínu platnosti zmluvy. 

 
Zmluva bola uzavretá  2.12.2013 
 
  Podiel subdodávok:  
 bez subdodávok 100% plnenie vlastnými kapacitami – uvedené zo strany úspešného 
uchádzača 
 
    a.2.5 Zákazka sa týka projektu alebo programu financovaného z fondov spoločenstva: Nie       
 

ĎALŠIE  UPRESŇUJÚCE  ÚDAJE  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA K ČASTI  a)  - 

b) UVEREJNENIE OZNÁMENÍ 

b.1) Evidenčné číslo: 
b.2) Úradný vestník 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania      
 

 

Číslo oznámenia v Ú.v. EÚ:  ......./S ................ ..................   z ........................ 
 
b.2.3 

Oznámenie o výsledku:                                        
Oznámenie o výsledku poslané do  
Vestníka EÚ ..................,  evidované  
pod referenčným číslom: 
 ....................................... 
 

       
    

Číslo oznámenia: 
 
b.3) Vestník verejného obstarávania 

b.3.2) 

Výzva na predkladanie ponúk       
 

 

Číslo oznámenia vo VVO:  16077- WYS   číslo  VVO    191 z 01.10.2013 

 

b.3.3) 

Oznámenie o  výsledku                                            
Informácia o uzavretí zmluvy poslaná do 
VVO dňa 2.12.2013 

       
    

Číslo oznámenia:........................... 
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c) IDENTIFIKÁCIA VYBRATÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU 

IŠLO O VEREJNÚ SÚŤAŽ, KDE NEPRIPADÁ DO ÚVAHY VÝBER ZÁUJEMCOV 
 
c.2) Odôvodnenie výberu (uveďte stručné odôvodnenie)  - 

 
d) IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV ALEBO ZÁUJEMCOV  
A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA 

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený zo  súťaže. 

e) ODÔVODNENIE VYLÚČENIA PONÚK S NEOBVYKLE NÍZKOU CENOU   

Žiadny z uchádzačov nebol vylúčený pre mimoriadne nízku ponuku z  súťaže. 

 

f.1) Identifikácia úspešného uchádzača  

Úspešný uchádzač 
Obchodné meno SAP SOUND, s. r. o. 

Sídlo Vajnorská 5 
831 03 Bratislava 

Oprávnený 
zástupca 

Stanislav Parízek 

Predmet 
podnikania 

ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

IČO 43 941 184 
Tel. 0903 722 523 
Č. faxu  - 

 
E-mail info@sapsound.sk 

 

 
Identifikácia neúspešných uchádzačov 

 

Uchádzači 

Obchodné meno 

Mertel RG Slovenská republika,  spol.s.r.o.  

Sídlo Bárdošova 45, 831 01 Bratislava  

Oprávnený zástupca Ing. Zuzana Jesenská 

IČO 35967472 
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Tel. Mobil : 0918480735 
 

Fax Fax:  + 421 2 50 70 72 21  
 

E-mail zuzana.jesenska@mertel-events.com 
alexandra.paluchova@mertel-events.com 

f.2 Odôvodnenie výberu úspešnej  ponuky 
Do podlimitnej  zákazky realizovanej postupom s výzvou na predkladanie ponúk   na   
Obstaranie  ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia  boli predložené  2 
ponuky. Súťažné podklady si prevzalo osem záujemcov. Obidvaja uchádzači splnili 
podmienky účasti a tiež požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a náležitostí ponuky. Preto 
do vyhodnotenia ponúk na základe kritérií sa dostali obidve ponuky.  
Kritérium „najnižšej ceny“ je jediným kritériom na vyhodnotenie celého kompletného  
predmetu zákazky. 
Pri vyhodnotení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk  vyhodnocovala  kritérium „najnižšia 
cena“  poradovým systémom tak ako to  bolo stanovené v súťažných podkladoch. 
Cena kompletného predmetu zákazky vrátane DPH (za ozvučovacie  služby na  
predpokladanom počte  všetkých  4 typov podujatí). Najnižšej cene ponuky bude priradené 
prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, 
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 
Poradie úspešnosti  jednotlivých ponúk: 
 
Vyhodnotenie na základe kritéria najnižšia cena:  
 

Uchádzači Cena za kompletný predmet 
zákazky   v EUR vrátane DPH 

Poradie 

SAP SOUND, s. r. o., Vajnorská 5, 
831 03 Bratislava 

 56 004,00 EUR vrátane DPH 

46 670,00 EUR bez DPH 

9 334,00 EUR 

1 

Cena vrátane DPH  za   služby na 
podujatiach typu 2. 

 
Podkritérium, ktoré sa použije 
v prípade, že viac uchádzačov získa 
rovnaké  úspešné umiestnenie  

 

22 800,00 EUR vrátane DPH 

  

 

Mertel RG Slovenská republika,  
spol.s.r.o., Bárdošova 45, 831 01 
Bratislava  
 
 

 

77 814,00 EUR vrátane DPH 

64 845,00 EUR bez DPH 

12 969,00 EUR 

2 

Cena vrátane DPH  za   služby na 
podujatiach typu 2. 

 

 

29 040,00 EUR vrátane DPH 
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Podkritérium, ktoré sa použije 
v prípade, že viac uchádzačov získa 
rovnaké  úspešné umiestnenie  

  

 
 
 
f.3 Predpokladaná hodnota zákazky je  90.000 eur bez DPH.  

    
Zmluva na služby  uzavretá 2.12.2013 
 
Zverejnenie zmluvy podľa osobitného predpisu 2.12.2013 
 
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania  poslané do  VVO   2.12.2013 
 
Odoslanie dokumentov zo súťaže do Cetrálneho registra dokumentov z verejného 
obstarávania  2.12.2013 
 
Verejný obstarávateľ je povinný dokumentáciu uchovať päť rokov od uplynutia lehoty 
viazanosti. 
 
Lehota viazanosti je do 31.12.2013. 
 
 


