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Oznámenie informácií z I. etapy prípravných trhových konzultácií 

 

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) 

 

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

predmetu zákazky, technických požiadaviek tohto oznámenia o informáciách z I. etapy vedenia 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, 
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- 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. 

 

Verejný obstarávateľ vstúpil do prípravnej fázy procesu verejného obstarávania zákazky 

s názvom „Bezdrôtový hybridný systém“. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona                         

o verejnom obstarávaní vzhľadom na neobvyklý predmet zákazky rozhodol uskutočniť 

prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“). 

 

Verejný obstarávateľ poskytuje predmetné oznámenie o informáciách z I. etapy vedenia PTK 

(oznámenie z I. etapy PTK) v súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V. Doterajší priebeh 

Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil dňa 15.08.2022 na svojom webovom sídle: 

https://snd.sk/verejne-obstaravanie, resp. https://snd.sk/bezdrotovy-hybridny-system  

Toho istého dňa sprístupnil na uvedenom webovom sídle aj všetky informácie týkajúce sa PTK. 

 

V rámci I. etapy PTK bolo verejným obstarávateľom v rámci zverejnenia informácii uvedených 

vyššie, zverejnený súbor dokumentov, a to v nasledujúcej štruktúre: 

 

Výzva na PTK spolu s nasledujúcimi prílohami: 

- príloha č. 1 Formulár na prihlásenie sa do PTK,  

- príloha č. 2 Okruh otázok PTK,  

- príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky, technických požiadaviek 

- príloha č. 4 Návrh štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky  

- príloha č. 5 Návrh podmienok účasti a  

- príloha č. 6 Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

Zároveň toho istého dňa, t.j. 15.08.2022 boli verejným obstarávateľom v rámci I. etapy PTK e-mailom 

oslovené hospodárske subjekty (potenciálni dodávatelia požadovaného predmetu zákazky). Prílohou 

zaslaného e-mailu zo dňa 15.08.2022, ako Výzvy na I. etapu PTK boli aj vyššie uvedené prílohy č. 1 

až č. 6, ktoré verejný obstarávateľ zverejnil v rámci svojho webového sídla.  

 

Pri uskutočňovaní predmetnej I. etapy PTK, verejný obstarávateľ postupoval s ohľadom na dodržanie 

základných princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti a efektívnosti. 

Verejný obstarávateľ uskutočnil I. etapu PTK individuálne s každým hospodárskym subjektom, ktorý 

prejavil (v lehote stanovenej verejným obstarávateľom) záujem a v dohodnutom termíne sa dostavil do 

priestorov verejného obstarávateľa. 

 

Lehota na prihlásenie sa do I. etapy PTK bola stanovená do 19.08.2022 do 15:00 hod. I. etapy PTK sa 

zúčastnili tri hospodárske subjekty (hospodárske subjekty sú jednoznačne identifikované 

v dokumentácii z vedenia PTK pre prípadné následné kontroly). I. etapa PTK sa uskutočnila dňa 

24.08.2022, a to v čase od 9:00 do 13:00 hod. s dvomi  hospodárskymi subjektmi jednotlivo - 

samostatne a za účasti zástupcov verejného obstarávateľa, pričom s dvomi hospodárskymi subjektmi I. 

etapa PTK prebiehala prezenčnou formou. Následne po dohode s týmito dvomi hospodárskymi 

subjektmi bola stanovená lehota, t.j. do 08.09.2022 do 15:00 hod. v ktorej tieto  hospodárske subjekty 

doručili verejnému obstarávateľovi svoje odpovede, návrhy, resp. pripomienky k dokumentom 

vypracovaným, zverejneným a poskytnutým hospodárskym subjektom zo strany verejného 

https://snd.sk/verejne-obstaravanie
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obstarávateľa podľa už vyššie uvedeného v tomto oznámení z I. etapy PTK. Následne sa do tejto fázy 

zapojil tretí hospodárky subjekt, ktorý verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote tiež doručil 

svoje návrhy a pripomienky. 

 

Na PTK boli so zúčastnenými hospodárskymi subjektmi konzultované okruhy tém, ktoré boli 

rozdelené do ôsmich (8) základných okruhov, a ktoré verejný obstarávateľ zverejnil spôsobom 

uvedeným vyššie: 

1) Prvý okruh otázok sa týkal definovania predmetu zákazky, t.j. požiadaviek uvedených 

v nasledujúcich častiach: 

- Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky 

- Podrobný opis predmetu zákazky 

- Rozdelenie podľa počtu obsadených kanálov pre jednotlivé sály 

- Zoznam jednotlivých zariadení bezdrôtového hybridného systému   

- Detailná špecifikácia jednotlivých zariadení bezdrôtového hybridného systému   

- Súvisiace služby 

- Sprevádzkovanie bezdrôtového hybridného systému 

- Dodanie príslušnej dokumentácie 

- Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa  

- Služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci záruky  

 

2) Druhý okruh sa týkal efektivity a vhodnosti prípadného rozdelenia zákazky na časti.  

 

3) Tretí okruh otázok sa týkal najmä požitia inštitútu obhliadky miesta dodania predmetu 

zákazky, lehoty na predkladanie ponúk, ako aj lehoty dodania bezdrôtového hybridného 

systému. 

 

4) Štvrtý okruh otázok bol zameraný na vhodnosť a primeranosť uvedených podmienok účasti.  

 

5) Piaty okruh otázok sa týkal obsahu vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, ktorý bude 

verejný obstarávateľ požadovať od uchádzačov v rámci ponuky. 

 

6) Šiesty okruh otázok súvisel s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami ich uplatnenia 

(verejný obstarávateľ má v pripravovanom verejnom obstarávaní ambíciu okrem ceny 

vyhodnocovať aj kvalitatívne a úžitkové vlastnosti predmetu zákazky).   

 

7)  Siedmy okruh otázok bol venovaný štruktúrovanému rozpočtu predmetu zákazky. 

 

8) Ôsmy okruh otázok sa týkal vo všeobecnosti dokumentov poskytnutých v rámci PTK. 

 

Vo vzťahu k návrhu opisu predmetu zákazky (Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky, 

technických požiadaviek) jednotlivé zúčastnené hospodárske subjekty vyslovili viacero otázok, ktoré 

smerovali k dodefinovaniu, resp. k predefinovaniu nielen zoznamu jednotlivých zariadení v rámci 

príslušných sál, najmä  však požiadaviek uvedených vo funkčnej a technickej špecifikácii (Detailná 

špecifikácia jednotlivých zariadení) bezdrôtového hybridného systému. Otázky a odporúčania 

jednotlivých zúčastnených hospodárskych subjektov sa týkali minimálnych technických parametrov, 

ale aj preferovaných technických parametrov. K uvedenému je však potrebné tiež uviesť, že úpravy, 

odporúčania  zúčastnených hospodárskych subjektov si vo viacerých prípadoch vzájomne protirečili, 

t.j. odporovali najmä v závislosti od prezentovaných ponúkaných riešení.  
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Čo sa týka požiadaviek, kladených na súvisiace služby, zhodu je možné vnímať v požiadavkách 

verejného obstarávateľa kladených na sprevádzkovanie bezdrôtového hybridného systému, dodanie 

príslušnej dokumentácie a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa. V rámci požiadavky 

kladenej na servisné služby bezdrôtového hybridného systému v rámci záruky, zúčastnené 

hospodárske subjekty odporúčajú verejnému obstarávateľovi požadovať 24 mesačnú rozšírenú záruku, 

pričom jeden zo zúčastnených hospodárskych subjektov upravil aj verejným obstarávateľom jeho 

požadovaný rozsah, a to nasledovne: „max. prípustná reakčná doba k servisnému zásahu počas 

pracovných dní – do 24 hod., miesto zásahu je sídlo verejného obstarávateľa/objednávateľa. Max. 

prípustný čas pre zabezpečenie funkčnosti vadného zariadenia je do max. 2 pracovných dní. Verejný 

obstarávateľ/objednávateľ počas doby opravy vadného zariadenia požaduje zapožičanie identického 

zariadenia ako je vadné zariadenie.“ 

 

K otázkam, týkajúcim sa efektivity a vhodnosti rozdelenia zákazky na časti, sa zúčastnené 

hospodárske subjekty vyjadrili, že predmet zákazky z ekonomického hľadiska a z hľadiska technickej 

efektívnosti dodania bezdrôtového hybridného systému nie je vhodné rozdeliť. 

 

K otázkam, ktoré boli zamerané na vhodnosť a primeranosť uvedených podmienok účasti, sa 

zúčastnené hospodárske subjekty v súhrne vyjadrili nasledovne: 

- K otázke, týkajúcej sa celkového obratu v minimálnej súhrnnej výške vyjadrenej v EUR za 

posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 

alebo začatia prevádzkovania činnosti (podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní) sa zúčastnené hospodárske subjekty vyjadrili, že za primeranú výšku obratu 

k tejto zákazke považujú obrať v rozmedzí od 3,6 až  do 4,0 mil. EUR za 3 posledné 

hospodárske roky, resp. za roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti. 

- K otázke týkajúcej sa podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní sa jeden zúčastnený hospodársky subjekt vyjadril, že vzhľadom na rozsah 

zákazky, zoznam dodávok tovaru - referencie by mali byť min. v celkovej hodnote 300 000 

EUR bez DPH a druhý zúčastnený hospodársky subjekt sa vyjadril, že finančná veľkosť 

referencie by mala byť v kumulatívnej hodnote min. 100 000 EUR bez DPH, čím potvrdil 

pôvodné nastavenie verejného obstarávateľa. Čo sa týka dĺžky obdobia za ktoré majú byť 

referencie preukázané (od vyhlásenia verejného obstarávania) zúčastnené hospodárske 

subjekty sa zhodli, že sedem ročné obdobie od vyhlásenia verejného obstarávania je dlhé 

obdobie. Na druhej strane jeden zúčastnený hospodársky subjekt uviedol, že je postačujúce 

trojročné (základne) obdobie a druhý uviedol 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. 

Vo vzťahu k vecnému obsahu referencie uviedol doplnenie jeden zúčastnený hospodársky 

subjekt, a to že rovnakým alebo obdobným predmetom zákazky nie je len dodávka 

bezdrôtového hybridného systému, ale aj jeho nastavenie.  

- K otázke týkajúcej sa podmienky účasti podľa § 35 zákona vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) 

zákona o verejnom obstarávaní, t.j. preukázanie certifikátu systému manažérstva kvality 

podľa normy ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, sa jeden zúčastnený hospodársky 

subjekt, vyjadril, že predloženie ISO 9001 už stratilo svoje relevantné opodstatnenie a nie je 

dôvod ho naďalej vyžadovať. 

- Verejnému obstarávateľovi bolo zo strany zúčastnených hospodárskych subjektov 

odporúčané vzhľadom na povahu a náročnosť požadovaného predmetu zákazky, požadovať  

aj predloženie dokladu o autorizovanom partnerstve s výrobcom ponúkaného bezdrôtového 

systému.   
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K otázke týkajúcej sa požitia inštitútu obhliadky miesta dodania predmetu zákazky sa zúčastnené 

hospodárske subjekty vyjadrili, že obhliadka miesta predmetu zákazky je vzhľadom na veľkosť 

a zložitosť predmetu zákazky potrebná. Čo sa týka lehoty na predkladanie ponúk, zúčastnené 

hospodárske subjekty sa zhodli, že 30 dňová lehota na predkladanie ponúk je dostatočná. Vo vzťahu 

k lehote dodania predmetu zákazky ako celku, zúčastnené hospodárske subjekty ju uviedli v rozmedzí 

od 4 do 6 mesiacov.   

 

K otázke súvisiace z požiadavkou verejného obstarávateľa predložiť zo strany uchádzačov v ponuke aj 

vlastný návrh plnenia, zúčastnené hospodárske subjekty odporučili verejnému obstarávateľovi len 

drobné úpravy týkajúce sa technických listov navrhovaných, resp. ponúkaných zariadení. 

 

K okruhu otázok súvisiacich s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami ich uplatnenia, najmä čo 

sa týka bodového ohodnotenia kritéria č. 1 Cena a kritéria č. 2 Kvalitatívne a úžitkové hodnoty 

predmetu zákazky, ako aj samotných podkritérií a subkritérií kritéria č. 2, bolo vznesených viacero 

odporúčaní, doplnení a úprav, ktorými si zúčastnené hospodárske subjekty v niektorých prípadoch 

vzájomne odporovali. 

 

Rovnako nesúlad v odporúčaniach zúčastnených hospodárskych subjektoch bolo možné vnímať aj 

v otázke štruktúry, resp. detaile štruktúrovaného rozpočtu predmetu zákazky. 

 

Ôsmy okruh otázok sa týkal vo všeobecnosti dokumentov poskytnutých v rámci PTK. 

 

VI. Záver 

 

Pre verejného obstarávateľa boli konzultácie, informácie, argumenty, návrhy hospodárskych subjektov 

dôležité z hľadiska naplnenia zákonného účelu PTK, z hľadiska zákonného nastavenia zákazky,                    

z hľadiska verifikácie / korekcie obsahu či rozsahu zverejnených návrhov a podkladov 

k pripravovanému verejnému obstarávaniu. 

 

V súhrne, ako je už uvedené v predchádzajúcom texte, verejný obstarávateľ prostredníctvom I. etapy 

realizovaných PTK nadobudol súbor informácií a poznatkov od zúčastnených subjektov (pôsobiacich 

na relevantnom segmente trhu) a získané informácie a poznatky z PTK vyhodnotil z hľadiska 

zákonného nastavenia zákazky, z hľadiska verifikácie / korekcie obsahu či rozsahu zverejnených 

návrhov podkladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu a dospel k záveru, že je nevyhnutné 

realizovať ďalšiu etapa PTK za účelom zabezpečenia konsenzu v okruhu otázok (podľa vyššie 

uvedeného) v ktorých sa zúčastnené hospodárske subjekty v rámci I. etapy PTK diametrálne 

rozchádzali. 

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom k uvedenému vypracoval druhú verziu nasledujúcich dokumentov: 

- príloha č. 1 Formulár na prihlásenie sa do II. etapy PTK,  

- príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky, technických požiadaviek, 

- príloha č. 4 Návrh štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky (verejný obstarávateľ trvá na 

pôvodnej štruktúre), 

- príloha č. 5 Návrh podmienok účasti a  

- príloha č. 6 Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

 

V súlade s Výzvou na účasť na prípravnej trhovej konzultácii, konkrétne bodom VI., písm. m), verejný 

obstarávateľ uskutoční II. etapu PTK. 

 

VII. Priebeh II. etapy PTK 

Verejný obstarávateľ okrem zverejnenia oznámenia z I. etapy PTK (spolu s aktualizovanými prílohami 

podľa už vyššie uvedeného), ktoré zverejní/il na svojom webovom sídle, za účelom vedenia II. etapy 

PTK tiež osloví hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastnili I. etapy PTK. Účasť na II. etape PTK je 
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dobrovoľná a každý hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť 

zúčastniť sa II. etapy PTK.  

V prípade, že sa tak hospodársky subjekt rozhodne, potvrdí svoj záujem o účasť na II. etape PTK 

najneskôr do 14.10.2022 do 15:00 hod. zaslaním vyplneného formulára (Príloha č. 1 Formulár na 

prihlásenie sa do II. etapy PTK), a to elektronicky formou e-mailu na kontaktnú osobu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode  I. tohto oznámenia z I. etapy PTK, a to monika.clovieckova@snd.sk. 

Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety tohto oznámenia z I. etapy PTK, verejný obstarávateľ 

všetkým hospodárskym subjektom, ktoré prejavili záujem o účasť v II. etape PTK, oznámi e-mailom 

dátum, miesto a čas uskutočnenia II. etapy PTK. II. etapa PTK bude prebiehať prezenčne v mieste 

sídla verejného obstarávateľa, resp. dištančnou formou. Predpokladané uskutočnenie II. etapy 

PTK je v dňoch 17.10.2022, 18.10.2022 a 19.10.2022 a v čase od 9:00 do 16:00 hod..  

 

Verejný obstarávateľ si na záver dovoľuje uviesť, aby hospodársky subjekt svoje identifikované 

požiadavky upravil priamo v príslušnej prílohe:  

Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky, technické požiadavky 

Príloha č. 4 Návrh štruktúrovaného rozpočtu predmetu zákazky 

Príloha č. 5 Návrh podmienok účasti 

Príloha č. 6 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

 

mailto:monika.clovieckova@snd.sk

