Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 0417063203,
0917 990 119
Predmet zákazky:
„Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina“
Predmetom zadávania zákazky je ozvučenie priestorov interiérov aj exteriérov, kde bude verejný
obstarávateľ organizovať kultúrne a športové podujatia.
Jedná sa o:
zabezpečenie techniky a jej inštalácia na mieste produkcie a správne nastavenie parametrov podľa
požiadaviek objednávateľa,
zabezpečenie kvalifikovaného personálu zodpovedného za obsluhu a stav techniky počas produkcie,
zabezpečenie demontáže a odvezenia techniky z miesta konania podujatia.

Všeobecné technické a prevádzkové požiadavky:
1)
2)

2.

3)
4)
5)

6)
7)
8)

Poskytovateľ služby je povinný sa dostaviť na miesto produkcie, aby v zmysle objednávky mohla
prebehnúť zvuková skúška
Podmienky stanovené pri jednotlivých podujatí sú hraničné, nemusia sa so strany objednávateľa
vyžadovať pri každom podujatí v plnom rozsahu. Požiadavky budú uvedené v objednávke
v závislosti od typu podujatia.
Poskytovateľ zabezpečí dopravu techniky a obsluhy na vlastné náklady, nebudú fakturované
objednávateľovi.
Poskytovateľ plne zodpovedá za bezpečnosť prevádzky použitých zariadení v zmysle BOZP.
Poskytovateľ zabezpečí bezproblémový priebeh celého podujatia z technickej stránky aj v prípade
nepriaznivého počasia, t. j. zabezpečí ochranu techniky a jej funkčnosť . Objednávateľ sa nezaväzuje
poskytovať pomôcky (napr. plachta, stan nad réžiu a pod.), ktoré zabezpečia ochranu techniky pred
nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
Poskytovateľ služby zabezpečí inštaláciu zvukovej techniky sám a na svoje náklady (objednávateľ
nedisponuje pomocnými silami)
Objednávateľ je oprávnený použiť služby poskytovateľa aj na podujatiach zabezpečovaných
objednávateľom pre tretie osoby.
Poskytovateľ služby musí byť schopný zrealizovať aj viacero podujatí súčasne, maximálne však 5
podujatí

Špecifikácia jednotlivých typov podujatí:
1. Rečník: kladenie vencov, tryzna, stavanie mája a podobne
2. Malé podujatie: jedna kapela, do 400 divákov, napr. Pony Expres, Štvorylka
3. Folklór: vystúpenia folklórnych tanečných a hudobných telies

4. Backline: možnosť doobjednať k jednotlivým typom podujatí
5. Veľké podujatie: Rôznorodá produkcia, nad 500 divákov, napr. Stredoveký deň, Záverečná, Carneval
Slovakia
6. Jednoduché biele osvetlenie: možnosť doobjednať k jednotlivým typom podujatí
7. Farebné osvetlenie: možnosť doobjednať k jednotlivým typom podujatí
8. Dymostroj + náplň: možnosť doobjednať k jednotlivým typom podujatí
9. Ohrievač + náplň: možnosť doobjednať k jednotlivým typom podujatí

Podrobné technické požiadavky jednotlivých typov podujatí sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto výzvy.
Uchádzač ocení jednotlivé typy podujatí pod číslom 1 až 9, v cene zohľadní zabezpečenie techniky a jej
inštaláciu na mieste produkcie a správne nastavenie parametrov podľa požiadaviek objednávateľa, zabezpečenie
kvalifikovaného personálu zodpovedného za obsluhu a stav techniky počas produkcie, zabezpečenie demontáže
a odvezenia techniky z miesta konania podujatia.

Predmet: služby Kateg.: 27. Ostatné služby
Kód CPV: 92370000-5 Služby zvukového technika
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe zmluvy.
Miesto dodania zákazky: Kataster mesta Žilina, podľa dohody (Mariánske námestie, Námestie Andreja
4.
Hlinku, Vodné dielo Žilina, max. do 15 km od centra mesta Žilina)
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej
5.
ponuky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy .
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
dňa 07.05.2014 do 14.00 hod. Uchádzač ocení každú položku uvedenú v prílohe č. 1, kde uvedie cenu
v EUR bez DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke.
Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravy.
V prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu
vrátane DPH. Uchádzač spolu s ponukou predloží aj podpísaný návrh zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.2
8.
tejto výzvy na predkladanie ponúk
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu
1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9. predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
10. zákonov v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH

Predpokladaná hodnota zákazky:
12.
19 900,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2014.
V Žiline, dňa 24.04.2014

Ing. Igor Choma
primátor Mesta Žilina
Prílohy: Príloha č. 1
Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo

