
 

 

Informačný materiál  

k verejnému obstarávaniu na výber dodávateľa mobilného javiska  

pre účely Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len „KZP“) 

 

27.4.2021 KZP oslovilo 5 rôznych dodávateľských firiem z členských štátov Európskej únie 

so zámerom zaobstarania a kúpy mobilného javiska pre účely KZP. 

Oslovené dodávateľské firmy: 

1. Kultour GmbH, Wolbecker Windmühle 51, 48167 Münster-Wolbeck, Germany 

2. TOUARTUBE sa, 406, rue de Menin – B-7700 MOUSCRON, Belgium 

3. Platzhirsch, event.bühne.technik, AL-Stage Trailerbühnen, Bühnenvermietung, VGM 

Bühnesysteme, Germany 

4. Stagemobil, Eckart Fahrzeugbau GmbH, Bremer Landstraβe 25, 34369 Hofgeismar – 

Hümme, Germany 

5. P.U.H.P. Lumex Leszek Pioró, Waldemar Pioró, 59-700 Boleslawiec, ul. Dolne 

Mlyny 77, Poland. 

Dôsledným preštudovaním ponúk a zohľadnením všetkých finančných, technických 

a logistických možností bol vybraný dodávateľ – spoločnosť TOUARTUBE sa. 

13.7.2021 KZP zaslalo vybranej dodávateľskej firme oficiálnu žiadosť o vypracovanie 

záväznej cenovej ponuky na dodanie tovaru – mobilné javisko s požadovanými parametrami: 

MOBILESTAGE ARC, type: 625/530, rozloha javiska 33 m2, cena 39.740,- € bez DPH. 

KZP požiadalo dodávateľa, aby boli vo finálnej cenovej ponuke uvedené nasledovné údaje: 

celková cena s DPH, poplatky za doručenie tovaru, poplatky za zaškolenie technikov KZP 

odborným personálom dodávateľa, termín dodania tovaru a služieb s tým spojených. 

30.7.2021 dodávateľ, spoločnosť TOUARTUBE sa, zaslala upravenú cenovú ponuku           

pre KZP s navýšenou cenou oproti pôvodnej cene na sumu 45.394,- € bez DPH. 

 



Dôvody úpravy cenníka mobilného javiska  

MOBILSTAGE 625/530 ARC z pohľadu aktuálneho globálneho vývoja 

cien surovín a komponentov a zároveň z pohľadu dodávateľa 

 

Belgická spoločnosť TOUARTUBE_sa musela cenník mobilných javísk upraviť / prispôsobiť 

aktuálnej cenovej hladine surovín a komponentov pre prívesy. 

Za posledný rok a posledné mesiace roku 2021 sa ceny surovín zvýšili nasledovne: 

Oceľ    + 250 % 

Preglejka   + 150% 

Komponenty prívesu (nápravy, oje, zdviháky)   +   25 – 40% 

Dodávateľ zároveň zvýšil cenu pre mobilné javiská o 10%. 

 

Dodávateľ potvrdil, že bude do konca roka 2021 pozorne sledovať vývoj cenovej hladiny 

všetkých komponentov a začiatkom roku 2022 bude možno nútený opäť upraviť cenník 

(smerom nahor). 

Ceny všetkých výrobných materiálov v roku 2021 výrazne stúpli, v niektorých prípadoch aj 

o 100%: 

- kov: plechy, profily, ingoty 

- oceľ 

- izolačné materiály 

- stavebné materiály 

- drevo (lepené nosníky, hranoly, dosky) 

- plasty (polystyrén, minerálna vata) - nárast o 60 – 90%. 

Dôvod: pandémia, ktorá na niekoľko mesiacov pozastavila výrobu a obmedzila dopravu.  

Po zlepšení situácie sa sklady veľmi rýchlo vyprázdnili a výrobcovia ich nestíhali sami 

doplniť. 

 

Oslovený dodávateľ medzitým doručil KZP originál prehlásenia, podpísaný generálnym 

riaditeľom spoločnosti, pánom Ing. Stevenom Jonckheere, o tom, že spoločnosť 

TOUARTUBE sa nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Zároveň dodávateľ zaslal KZP vyhlásenie o dodaní tovaru najneskôr do 31.12.2021. 

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností KZP zaslalo 16.8.2021 záväznú 

objednávku v tomto znení, v slovenskom aj anglickom jazyku: 

MOBILSTAGE 625/530 ARC - 33 m2 

Rozmery pódia: 6,25 x 5,30 m. 

Svetlá výška: v strede pódia 3,80 m - na oboch stranách 3,40 m 

Nosnosť strechy: 3 krovy x 200 kg =  600 kg delené zaťaženie 



možnosť zavesenia reproduktorov 2 x 150 kg na prednej strane javiska 

Doplnky:  

vstupy do zákulisia so suchým zipsom po oboch stranách   297 € 

druhé schodisko, zábradlie, upevňovacia tyč, bočné zábradlia   941 € 

podpora rezervného kolesa a podvozku   -   v cene, resp. zadarmo 

úložný box   -   v cene, resp. zadarmo 

box na nástroje a náhradné diely  -   v cene, resp. zadarmo 

 

19.8.2021 dodávateľská firma potvrdila obdržanie záväznej objednávky zo strany KZP. 

Zároveň dodávateľ potvrdil, že aj doručenie tovaru (trasa Belgicko – Slovensko) a zaškolenie 

technikov KZP odborným personálom na obsluhu mobilného javiska nebudú KZP účtovať. 

 

19.8.2021 dodávateľ požiadal KZP o potvrdenie výberu farby javiskového plátna a typu 

spojky prívesu. 

KZP následne, v zmysle rozhodnutia programového riaditeľa KZP a vedúceho javiskovej 

techniky KZP, potvrdila dodávateľovi farbu javiskového plátna aj typ spojky prívesu. 

Dodávateľ s KZP operatívne komunikuje, dôležité veci súvisiace s výrobným procesom (napr. 

vyššie spomenutý výber javiskového plátna, typu spojky prívesu a pod.) si necháva KZP 

oficiálne potvrdiť. Zároveň dodávateľ deklaroval priebežné informovanie o postupe 

výrobného procesu predmetnej zákazky a priebežné zasielanie jej fotodokumentácie.  

 

 

 

 

 

Celý proces výberu je v súlade s internou smernicou KZP, číslo 2/2021 o postupe pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou (článok 3, bod 3.4.). 

 

 

Bratislava, 1.10.2021      Vypracoval: PhDr. Róbert Ripka 

        programový manažér 

 

       Schválil: Mgr. art. Monika Korenčiová 

            riaditeľka KZP 


