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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
1.
011 31, Žilina
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, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna v Žiline“
Predmetom zadávania zákazky je dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna v Žiline v rozsahu:
MOC
MOC MOCspolu
Typ:
Popis
ks/m
za MJ
spolu
bez DPH
FBT
2 pásmový pasívny reproduktor, IP 55,
Shadow
600W, 8 Ohm, alebo 100V-200-100W,
16
112CT
70Hz-20kHZ, 90x90, 128 SPL, 15 kg
Yamaha
Inštalačný zosilovač 8 x 250 W – 100 V
1
XMV8280
Yamaha
Systémový speaker procesor a distribučný
1
MTX3
zosilňovač
Yamaha
Malý mixážny pult
1
MG12
Shure
Profesionálny bezdrôtový mikrofón
1
2.
ULXD24/58
Audix
Káblový mikrofón s vypínačom
1
OM3S
Cca
Kabeláž
Reproduktorový kábel, ostatné káble
200m
Inštalácia,
Inštalácia a nastavenie systému, zapojenie
1
nastavenie
komponentov, zaškolenie obsluhy
Spolu bez DPH
Spolu s DPH
Verejný obstarávateľ povoľuje nahradiť jednotlivé uvedené typy komponentov ekvivalentom, ktorý
spĺňa technické a funkčné charakteristiky uvedených komponentov. V prípade ak uchádzač použije
ekvivalent pre dodanie predmetu zákazky vo svojej ponuke uvedie aké typy komponentov použije.
Kontaktná osoba v prípade otázok týkajúcich sa technickej časti predmetu zákazky:
Ing. Imre Valášek
Tel: +421 911 624 717

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Zimný štadión Mesta Žilina Športová 5, 010 01 Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 30 dní od doručenia objednávky

Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 28.05.2015 do 9.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ služby sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Cenu verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ako paušálnu odmenu za
poskytnuté služby. Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Žilina,
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia. Obálku je
potrebné označiť heslom „OZVUČENIE – ZIMNÝ ŠTADIÓN – NEOTVÁRAŤ“.

„Ozvučenie Zimný štadión Žilina“
8. Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služieb, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie predmetu zákazky, s uvedením
výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Pri zákazke v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne
nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou faktúry za dodanie
9.
objednanej služby do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
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 celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 900,000 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015
V Žiline, dňa 19.5.2015

Ing. Igor Choma
primátor

