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VEC:  
Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky  
 
Vážený dodávateľ,  
 
 Mestský dom kultúry, príspevková organizácia vo Vranove nad Topľou (ďalej len 
„verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky:  
Aktívy digitálny stage monitor (odposluch)  vrátane stojana, kabeláže a spojovacích prvkov a 
notebook 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 Aktívneho digitálneho stage monitora vrátane 
stojana, kabeláže a spojovacích prvkov a notebook. 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: sobotamaros@kulturavranov.sk, poštou, alebo osobne v lehote do 25. septembra 
2020.  Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v 
rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa.  
 
 
                                                                                                                                               S pozdravom 

Maroš Sobota 
Samostatný kultúrny referent 

 
„Realizované s finančnou podporou FPKNM v roku 2020“ 

 
 
 
 
 
 



Príloha: č.1. Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky za účelom určenia  
predbežnej hodnoty zákazky 

Príloha č.1 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 

Predmet zákazky: 2ks. Aktívy digitálny stage monitor (odposluch)  vrátane stojana, kabeláže 

a spojovacích prvkov a 1ks notebook. 

 Špecifikácia: 

Musí byť vybavený 12 "basovým reproduktorom a značnou schopnosťou manipulácie s 

výkonom. Musí byť vybavený na použitie ako výkonný monitor s plným rozsahom. 

Musí ponúkať asertívny úder, vykresliť olovené vokály, gitary, elektronické nástroje a 

prehrávacie stopy so silou a autoritou. Musí byť vybavený výkonným DSP, ktorý ponúka 

crossover, digitálne multibandové obmedzovače, fázovú korekciu a osem premenných 

predvolieb, ktoré slúžia na prispôsobenie monitora meniacim sa požiadavkám spevákov, 

inštrumentalistov a aplikácií na prehrávanie zvuku. Musí mať integrované moduly digipack. 

Musí mať DSP s filtrami FIR s lineárnou fázou poskytujú rovnomerný, vysoko zrozumiteľný 

zvuk. Musí umožniť veľmi presný rozptyl (60 ° horizontálny a 90 ° vertikálny), ktorý sa dá 

ľahko otočiť (90 ° horizontálny a 60 ° vertikálny) otáčaním klaksónu, čím sa klin prispôsobuje 

návykom používateľa. Musí mať 8 palubných predvolieb, ktoré optimalizuje EQ pre rôzne 

potreby, ale ľahko použiteľný nástroj pre výkonných umelcov všetkého druhu. 

Musímať rukoväť integrovanu na spodnej strane preglejkovej skrinky a 36 mm tyčovým 

držiakom na bočnom paneli. 

Notebook - špecifikácia: Intel Core i7 10510U Comet Lake, 15.6" IPS matný 1920 × 1080, 

RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce MX250 2GB, SSD 1000GB, numerická klávesnica, 

podsvietená klávesnica, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, WiFi 802.11ac, 3-článková 

batéria 3684 mAh, Windows 10PRO (NBD) 

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, vrátane 

všetkých nákladov dodávateľa. 


