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VEC:  
Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky  
 
Vážený dodávateľ,  
 
 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia vo Vranove nad Topľou (ďalej len 
„verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky: 
kompletná sada bicích nástrojov, mixážny pult Behringer s predpokladanou hodnotou 
zodpovedajúcou zákazke §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom 
prieskumu trhu.  
 Predmetom zákazky je dodanie kompletnej sady bicích nástrojov a digitálneho 
mixážneho pultu Behringer pre zariadenie verejnej skúšobne mládeže. Základné informácie 
potrebné pre predloženie cenovej ponuky a opis predmetu zákazky sú uvedené v dokumente 
„Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky“, ktorý je uvedený v prílohe  
č. 1. Pre daný účel sme si dovolili osloviť  Vašu spoločnosť so žiadosťou o poskytnutie cenovej 
ponuky.  
 Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre 
výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto informácií 
nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému 
obstarávateľovi  
a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.  
Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre 
poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na uvedený predmet 
zákazky.  
 Cenovú ponuku za Vašu spoločnosť je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na 
adresu: peternovak@kulturavranov.sk, poštou, alebo osobne v lehote do 6. septembra 
2019.  Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v 
rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.  
 
 
Vo Vranove nad Topľou 30. 08. 2019 
S pozdravom                   Peter Novák,   
              vedúci útvaru kultúry, výchovy a propagácie.   
 
 
 
Príloha: č.1. Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 
                



Príloha č.1 

 

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 

 

Predmet zákazky: Kompletná sada bicích nástrojov vrátane hardvéru a činelov + digitálny 

mixážny pult 

5-dielna sada bicích nástrojov by mala byť v konfigurácii 22" x 18" basový bubon, 12" x 8", 10 

"x 7'' tom tom, 14" x 14" floor tom a 14" x 5" snare drum. Okrem toho má mať dva Tom 

Holder Multiclamp. Bicie musia byť vyrobené z brezového alebo javorového dreva - 7 

vrstvové s hrúbkou 7 mm (bass drum) a 6 vrstvové s hrúbkou 6 mm (tom a floor). Sada má 

byť vybavená oceľovými obručami pre kvalitnejšie ladenie, Star-cast montážnym systémom 

pre maximálnu rezonanciu a stabilitu, krúžkami hi-tension a zarážkami s gumený povrchom. 

Súčasťou balenia musí byť aj hardware HB5W obsahujúci HP200P Iron Cobra Single Bass 

Drum Pedal, HH205 Iron Cobra Hi-Hat stojan, HS60W Snare stojan a 2x HC63BW stojan  

na činel. Súčasťou sady má byť kvalitná ručne tepaná sada vyššej rady činelov zliatiny B20 

alebo adekvátnej kvality ručne tepanej zliatiny typu  2002 bronze (Paiste 2002) v ideálnej 

zostave:14" Hi-hat, 18" Crash, 20" Ride + 16" Crash.  Vyhovujúce farebné prevedenie sady: 

Matte Copper Sparkle 

Digitálny mixážny pult - 40 kanálový digitálny mixážny pult so 16timi zbernicami 

konfigurovateľnými tiež ako podskupiny, všetky zbernice majú obsahovať  inserty, 6 pásmový 

parametrický ekvalizér a dynamický procesing, ktoré možno tiež využiť ako analógové 

výstupy ďalších 6 vstupov a výstupov na konektoroch RCA (cinch) 2 slúchadlové výstupy  

a talkback so vstavaným mikrofónom alebo s možnosťou externého mikrofónu. 

 

Predmet cenovej ponuky musí byť dodaný na adresu :  Mestský dom kultúry 

        M. R. Štefánika 875/200 

        093 01 Vranov nad Topľou 

 

Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1, cena  

s DPH, nakoľko obstarávateľ nie je platcom DPH a bude uvedená ako konečná vrátane    

všetkých nákladov dodávateľa. 

Predpokladaná hodnota zákazky :  3300,83 eur (bez DPH) 


