
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava  

 

 

VÝZVA NA ÚČASŤ NA PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCII  

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Slovenské národné divadlo 

Sídlo:   Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO:   00164763 

DIČ:   2020829954 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková, vedúca oddelenia verejného obstarávania 

e-mail:   monika.clovieckova@snd.sk  

tel. č.:   +421 908 769 921 

Adresa webovej stránky verejného obstarávateľa: https://snd.sk/verejne-obstaravanie  

 

II. Názov predmetu zákazky 

„Bezdrôtový hybridný systém“ 

 

III. Stručný opis predmetu zákazky 

Predmetom tejto zákazky je dodávka bezdrôtového zvukového systému (spolu s požadovaným 

príslušenstvom a vybavením) slúžiaceho na prenos zvuku medzi jednotlivými technologickými 

komponentmi požadovanej zvukovej technológie pre potreby Slovenského národného divadla, vrátane 

súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania/určenia, sprevádzkovanie bezdrôtového hybridného 

systému, t.j. inštalácia, oživenie a asistencia úspešného uchádzača/zhotoviteľa pri jeho odskúšaní                   

zo strany verejného obstarávateľa/objednávateľa, dodanie príslušnej dokumentácie, zaškolenie 

zamestnancov verejného obstarávateľa a služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci 

záruky). 

Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov:  

32237000-3 - Prenosné vysielače s prijímačom 

32341000-5 - Mikrofóny 

34931100-3 – Dokovacie zariadenia 

32352000-5 - Antény a paraboly 

51313000-9 - Inštalácia zvukových zariadení 

80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 3 Návrh opisu predmetu 

zákazky, technických požiadaviek tejto Výzvy na PTK“. 

 

IV. Účel prípravných trhových konzultácií   

Účelom prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je oslovenie hospodárskych subjektov, 

zaoberajúcich sa dodaním tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky, s cieľom: 

- overiť reálnosť, objektívnosť, primeranosť, jednoznačnosť, úplnosť a nestrannosť 

požiadaviek na tento predmet zákazky (vrátane nedeliteľnosti predmetu zákazky),  

- overiť nastavenie podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich 

uplatnenia, ako aj ďalších požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

v pripravovanom verejnom obstarávaní podľa tejto Výzvy na PTK, 

mailto:monika.clovieckova@snd.sk
https://snd.sk/verejne-obstaravanie


- získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov – potenciálnych záujemcov, 

ktorí sa zúčastnia PTK, 

- určiť predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ“), 

a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

V. Požiadavky kladené na hospodárske subjekty, ktoré majú v záujme zúčastniť sa 

prípravných trhových konzultácii 

Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky 

Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorý nie je zapísaný                          

v zozname hospodárskych subjektov a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej 

správy Slovenskej republiky, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklad/doklady 

o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky. 

Záujemca, ktorý sa zúčastní PTK, si musí byť vedomý zákonnej úpravy PTK, a to najmä dôsledkov 

vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona                    

o verejnom obstarávaní. Hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnia PTK, sa môžu zúčastniť 

pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku. 

 

VI. Priebeh prípravných trhových konzultácií 

Verejný obstarávateľ okrem zverejnenia tejto Výzvy na PTK, ktorú zverejnil na svojom webovom 

sídle, za účelom PTK (vyššie už uvedeným) tiež oslovil hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú 

požadovaným predmetom zákazky. Účasť na PTK je dobrovoľná a oslovený hospodársky subjekt sa 

môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa PTK.  

 

a. Hospodársky subjekt potvrdí svoj záujem o účasť na PTK najneskôr do 19.08.2022 do 

15:00 hod. zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 Formulár k PTK tejto Výzvy na 

PTK), a to elektronicky formou e-mailu na kontaktnú osobu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode I. tejto Výzvy na PTK, a to monika.clovieckova@snd.sk. 

b. po uplynutí lehoty podľa písm. a) tohto bodu Výzvy na PTK, verejný obstarávateľ 

všetkým hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem o účasť v PTK, oznámi                       

e-mailom dátum, miesto a čas uskutočnenia PTK. PTK budú prebiehať prezenčne 

v mieste sídla verejného obstarávateľa. Predpokladané uskutočnenie PTK je v dňoch 

22.08.2022, 23.08.2022 a 24.08.2022 a v čase od 9:00 do 16:00 hod..  

c. PTK budú prebiehať s jednotlivými hospodárskymi subjektami samostatne a za účasti 

zástupcov verejného obstarávateľa.  

d. Na PTK je hospodársky subjekt oprávnený zúčastniť sa prostredníctvom osoby 

oprávnenej zúčastniť sa na PTK za hospodársky subjekt (uvedenej vo formulári, 

prostredníctvom ktorého hospodársky subjekt potvrdil záujem o účasť v PTK – príloha                

č. 1 tejto Výzvy na PTK); nevyžaduje sa účasť štatutárneho zástupcu.  

e. Ak sa hospodársky subjekt nemôže zúčastniť PTK vyššie uvedenou prezenčnou formou, 

môže zaslať písomne svoje odpovede, návrhy alebo pripomienky na e-mailovú adresu: 

monika.clovieckova@snd.sk, a to v súlade s prílohou č. 2 Okruh otázok k PTK tejto 

Výzvy na PTK (takýto hospodársky subjekt sa v tomto prípade vyjadrí k jednotlivým 

otázkam; rovnako je akceptovateľné, ak sa takýto hospodársky subjekt vyjadrí iba                        

k niektorým otázkam) najneskôr do 24.08.2022. Taktiež môže požiadať o dištančné 

stretnutie online,  spôsobom uvedeným v písm. a) tohto bodu Výzvy na PTK.                          

Vo Formulári na prihlásenie do PTK uvedie požiadavku dištančného stretnutia online. 

f. Komunikácia v priebehu PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ 

bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk. 
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g. Cieľom PTK je konzultovať min. rozsah otázok uvedený v Prílohe č. 2 Okruh otázok 

k PTK tejto Výzvy na PTK. Počas trvania PTK očakáva verejný obstarávateľ od 

hospodárskych subjektov - účastníkov PTK aktívnu participáciu a predkladanie návrhov, 

pripomienok a odporúčaní v súvislosti s plánovaným verejným obstarávaním. 

h. Každému zástupcovi hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa PTK, bude poskytnutý 

časový priestor v trvaní max. 2 hod. 

i. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu  nenarušila 

hospodárska súťaž, bude celý priebeh PTK z prezenčnej formy, ako aj dištančnej formy 

zvukovo zaznamenávaný; súhlas s vyhotovením zvukového záznamu vyjadrí 

hospodársky subjekt zaslaním vyplneného formulára k PTK v zmysle písm. a) tohto bodu 

Výzvy na PTK. Záznam nahrávky a súhrnná zápisnica o priebehu PTK bude súčasťou 

dokumentácie pripravovaného verejného obstarávania. Po ukončení PTK verejný 

obstarávateľ zverejní súhrnnú zápisnicu o priebehu PTK na webovom sídle verejného 

obstarávateľa (na webovej adrese uvedenej v bode I. tejto Výzvy na PTK).  

j. Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne 

prípadne upraví prílohu č. 3 až prílohu 6 tejto Výzvy na PTK. V súlade s prvou vetou 

tohto písm. j) tohto bodu Výzvy na PTK, verejný obstarávateľ opis predmetu zákazky, 

ktorý bude podkladom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), následne (ak 

to bude relevantné) zašle ako súčasť výzvy za účelom určenia PHZ a vyzve všetky 

zúčastnené hospodárske subjekty na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenia 

PHZ.  

k. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných 

informácií v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré môžu byť v rámci PTK 

poskytnuté. Hospodársky subjekt označí informácie, ktoré považuje za dôverné v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní, a s ktorými vyžaduje primerané zaobchádzanie.  

l. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a 

obsahu PTK kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude verejný 

obstarávateľ informovať dostatočne vopred.  

m. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje uskutočniť PTK aj vo viacerých po sebe 

nasledujúcich etapách, ak to bude na základe okolností a rozsahu PTK vhodné a potrebné. 

 

VII. Predkladanie odpovedí na otázky a dokumentov v priebehu PTK 

Bližšie informácie o predmete PTK sa nachádzajú v prílohe č. 2 Okruh otázok k PTK, v prílohe č. 3 

Návrh opisu predmetu zákazky, technických požiadaviek, v prílohe č. 4 Návrh štruktúrovaného 

rozpočtu predmetu zákazky, v prílohe č. 5 Návrh podmienok účasti a v prílohe č. 6 Návrh kritérií na 

vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia tejto Výzvy na PTK.  

 

VIII. Náklady spojené s PTK 

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní 

PTK, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Formulár na prihlásenie sa do PTK 

Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK 

Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky, technických požiadaviek 

Príloha č. 4 Návrh štruktúrovaného rozpočtu predmetu zákazky 

Príloha č. 5 Návrh podmienok účasti 

Príloha č. 6 Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia 

 

Dňa 12.08.2022 

 

 

 

        ............................................... 

        Mgr. art. Matej Drlička, ArtD. 

 generálny riaditeľ SND 


