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Výzva na predloženie cenovej  ponuky 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
    

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj          

Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava                  

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda  TTSK                    

IČO: 37 836 901     

DIČ:  2021628367        

Internetová stránka: www.trnava-vuc.sk 

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

Číslo účtu.:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106                  

                                            

Kontaktné osoby za verejné obstarávanie:   

            Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová 

  Tel: 033/5559521 

  e-mail: vo@trnava-vuc.sk  

 

Kontaktná osoba ohľadom odbornej  špecifikácie:  

 Mgr. Ján Raclavský 

     tel.: 033 5559 254, e-mail: raclavsky.jan@trnava-vuc.sk 

 

2. Predmet obstarávania: „Zabezpečenie priameho vysielania a vyhotovenie záznamu 

zo zasadaní Zastupiteľstva TTSK“  

 

Kód CPV:  Hlavný slovník: 642281001-1     Služby prenosu televízneho vysielania

  

           Opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania tejto zákazky je zabezpečenie 

priameho vysielania a vyhotovenie záznamu zo zasadaní Zastupiteľstva TTSK. 

 

            Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Opis predmetu 

zákazky. 

 

3. Miesto a termín poskytnutia služby:   

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava a územie Trnavského 

samosprávneho kraja (verejný obstarávateľ plánuje cca 5 výjazdových zasadaní 

Zastupiteľstva TTSK)  

       

           Termín poskytnutia služby: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2021 – 

návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač 

 

4. Komplexnosť poskytnutia služby: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky. 

 

5.  Predpokladaná hodnota zákazky:  16 000,00 EUR bez DPH  
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6. Spôsob predloženia ponuky: ponuku a požadované doklady žiadame predložiť na 

adresu: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska č.10, 917 01 Trnava 

v zalepenej obálke s heslom: „Zabezpečenie priameho vysielania a vyhotovenia 

záznamu zo zasadaní Zastupiteľstva TTSK – súťaž NEOTVÁRAŤ“ 

 

7. Lehota na predloženie ponuky:  do 10.09.2019 do 10.00 hod. 

 

8. Zákazka sa týka projektu (programu financovaného z fondov EÚ): Áno / Nie  

 

9. Financovanie predmetu obstarávania: 

         Všetky výdavky súvisiace s vyššie uvedeným predmetom obstarávania budú hradené z 

prostriedkov rozpočtu TTSK. 

  

10. Pokyny na zostavenie a obsah ponuky: 
 

a) Návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy 

       Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 

b)  Uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia 

uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o VO“) – je oprávnený poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu 

zákazky 

 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa        

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne 

dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. 

iného relevantného registra.  

 

c) Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu -  predložením dokladu uchádzač 

spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 

písm. f) zákona o VO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým 

čestným vyhlásením - Príloha č. 3 tejto výzvy 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

doklady  a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 
 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača.  
 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia celková cena za 1 hodinu zabezpečenia vysielania priameho prenosu 

v EUR s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke)    

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celková cena za 

1 hodinu zabezpečenia vysielania priameho prenosu v EUR s DPH. O úspešnosti 

ponuky budú uchádzači informovaní. 
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13.  Ďalšie informácie: 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  

akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

V prípade predloženia ponúk s rovnakým návrhom na plnenie kritéria uskutoční verejný 

obstarávateľ medzi uchádzačmi, ktorí tieto ponuky predložili, elektronickú aukciu 

v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. 

     

    

 

 

     V Trnave, dňa 03.09.2019  

       

                        

 

                                                                                                          v. r.                                                                                                                        

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

                                                              Mgr. Július Fekiač 

                             riaditeľ Úradu TTSK 
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  Príloha č.1  

 
 

Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia 
 

- snímanie celého zasadnutia zastupiteľstva od začiatku do jeho ukončenia, 

- snímanie bude zabezpečované minimálne dvoma kamerami, 

-  zdroj zvuku pre obrazový záznam bude k dispozícii objednávateľom, dodávateľ je 

povinný sa so svojimi zariadeniami pripojiť na mikrofóny, 

- zabezpečiť online strih medzi kamerami na hovoriaceho respondenta počas záznamu, 

- zabezpečiť online otitulkovanie jednotlivých bodov programu zasadnutia v okamihu ich 

prerokovávania  

- zabezpečiť online vysielanie prostredníctvom vysielania na web stránke Trnavského 

samosprávneho kraja (www.trnava-vuc.sk),  

- spracovanie a uchovávanie záznamov bude v súlade s  Nariadením GDPR a Zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími 

právnymi zákonmi SR, v rámci dodania bude podpísaný dodatok k zmluve o spracovaní 

osobných údajov a mlčanlivosti,   

- zabezpečiť archiváciu pre potreby objednávateľa v elektronickej podobe na vybranom 

type média (DVD/USB)/SD karta),  

- archivovaný dielo bude doručený objednávateľovi kompletný ako aj rozdelené podľa 

jednotlivých bodov programu, tak aby bolo možné prezerať video podľa bodov programu 

zasadnutia, 

-   do 15 dní od odvysielania doručiť archivované dielo objednávateľovi 

- zabezpečiť, aby bol archivované dielo upravené titulkami tak, aby bol zrozumiteľný pre 

potreby nepočujúcich,  

-   záznam musí byť zhotovený minimálne vo Full HD, v rozlíšení 1920x1080 

s prenosovou rýchlosťou minimálne 5 Mbit/s, s 25 alebo 50 snímkami za sekundu s výstupom 

vo formáte MPEG-4 s kódovaním dátového signálu codec H264 v pomere strán obrazu 16:9 

- zabezpečiť, aby titulky v archivovanom diele boli synchrónne s audio obsahom 

archivovaného videa, 

- zabezpečiť, aby bolo online vysielanie kompatibilné s možnosťou zdieľania videí na 

sieti youtube.com  

- záznam musí spĺňať technické normy pre televízne vysielanie platné v danom čase v 

Slovenskej republike, 

- predpokladaný maximálny počet hodín – 150 
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Príloha č.2  

 

Návrh na plnenie kritéria 

 
 

Predmet zákazky: „Zabezpečenie priameho vysielania a vyhotovenie záznamu zo zasadaní 

Zastupiteľstva TTSK“  

 

 
Identifikácia uchádzač:  

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

 

     

Názov projektu  
Cena bez 

DPH 

DPH v 

EUR 
cena s DPH 

 
 

Celková cena za 1 hodinu zabezpečenia 

vysielania priameho prenosu v EUR        

     

     

Som/nie som platcom DPH.    

*nehodiace sa prečiarknite    
 

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

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

       podpis a pečiatka uchádzača 

  (v súlade so zápisom v obchodnom   

registri, resp. v živnostenskom registri)             
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Príloha č. 3  

 

 

 

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 
v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Predmet zákazky: „Zabezpečenie priameho vysielania a vyhotovenie záznamu zo zasadaní 

Zastupiteľstva TTSK“  

 

 

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo, IČO), 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti  vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“. 

      

 

 

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

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

       podpis a pečiatka uchádzač  

  (v súlade so zápisom v obchodnom   

registri, resp. v živnostenskom registri)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


