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:
„Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí“

2.

4.
5.
6.
7.

8.

Predmetom zákazky je technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí mesta Žilina. Technické
zabezpečenie zahŕňa ozvučenie, osvetlenie, tribúnu a ohrievače. Harmonogram a charakteristika
jednotlivých podujatí sa nachádza v prílohe tejto výzvy.
Kontaktná osoba v prípade otázok týkajúcich sa technického zabezpečenia:
Veronika Tabačková
Tel: +421 41 7063322
e-mail: veronika.tabackova@zilina.sk
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na objednávok na konkrétnu akciu a následnej fakturácie.
Miesto dodania zákazky: Mesto Žilina.
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
písomnú formu.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: do 30.09.2016
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 08.09.2015 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 prác sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Cenu verejný obstarávateľ požaduje stanoviť v zmysle prílohy tejto
výzvy. Ponuku s dokladom o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky 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 „TECHNICKÉ
ZABEZPEČENIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ -NEOTVÁRAŤ“.

„TECHNICKÉ ZABEZPČENIE KULTÚRNYCH PODUJATÍ“
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za poskytnutie služby, 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
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objednanej služby 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 (môže byť aj fotokópia) o tom, že je
oprávnený uskutočňovať práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za všetky typy podujatí spolu v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 990,000 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015
V Žiline, dňa 2.9.2015

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Príloha č. 1

OZVUČENIE PODUJATÍ MESTA ŽILINA

Typ produkcie
REČNÍK
podujutie do 4 hodín

Technické požiadavky
1x malý mixážny pult 4 vstupy, 4 výstupy

Príloha č.1

Personálne požiadavky

Cena bez DPH Cena s DPH

1 zvukár

1x kvalitný bezdrôtový mikrofón na stojane
1x kvalitný drôtový mikrofón na stojane
2x dvojpásmový bi-amp reproduktor (výkon rms min. 400
LF plus 200 HF, trvale SPL min 126 dB)
Notebook na prehrávanie štandartných audio formátov
CD, MP3, USB a podobne
kompletná kabeláž k systému

MALÉ PODUJATIE

1x mixážny pult 32 mono vstupov / 4 stereo vstupy / 16
výstupov / 4 efekty / HPF plus 4 pásmový PEQ / 2x
dynamický procesor na vstupe / pamäť na uloženie scén

Cena bez DPH Cena s DPH
1 zvukár - zabezpečuje aj
osvetlenie

podujatie do 6 hodín

2x kvalitný bezdrôtový mikrofón na stojane resp. náhlavná 1 technik
sada

maximálne 3 súbory

1x sada mikrofónov do 24ks plus 10 DI-box
2x dvojpásmový bi-amp reproduktor (výkon rms min. 1000
LF plus 200 HF, trvale SPL min 129 dB)
1x basový reproduktor 2x18” ( výkon rms min. 2000W,
trvale SPL 139 dB)
6x dvojpásmový bi-amp koaxiálny odposluchový
reproduktor (výkon rms min. 400 LF plus 200 HF, trvale SPL
min 126 dB)
Notebook na prehrávanie štandartných audio formátov
CD, MP3, USB a podobne
2x certifikovaný stojan na reproduktor alebo certifikovaný
závesný systém ak je potrebné
1x 400V/32A rozvádzač plus kábel min 25m
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OZVUČENIE PODUJATÍ MESTA ŽILINA

Príloha č.1

1x multikábel min. 50m
kompletná kabeláž k systému a na pódium
1x mixážny pult 32 mono vstupov / 4 stereo vstupy / 16
STREDNÉ PODUJATIE výstupov / 4 efekty / HPF plus 4 pásmový PEQ / 2x
dynamický procesor na vstupe / pamäť na uloženie scén

1 zvukár - zabezpečuje aj
osvetlenie

podujatie do 10 hodín

1 technik (v prípade potreby
daľší 1 technik na prestavby)

2-4x kvalitný bezdrôtový mikrofón na stojane resp.
náhlavná sada

Cena bez DPH Cena s DPH

1x sada mikrofónov do 32ks plus 10 DI-box
2x dvojpásmový bi-amp reproduktor (výkon rms min. 1000
LF plus 200 HF, trvale SPL min 129 dB)
1-2x basový reproduktor 2x18” ( výkon rms min. 2000W,
trvale SPL 139 dB)
6-8x dvojpásmový bi-amp koaxiálny odposluchový
reproduktor (výkon rms min. 400 LF plus 200 HF, trvale SPL
min 126 dB)

BACKLINE
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Notebook na prehrávanie štandartných audio formátov
CD, MP3, USB a podobne
2x certifikovaný stojan na reproduktor alebo certifikovaný
závesný systém ak je potrebné
1x 400V/32A rozvádzač plus kábel min 25m
1x multikábel min. 50m
kompletná kabeláž k systému a na pódiu
bicie BD 22x16
bicie TT 12x10
bicie TT 13x11
bicieFT 16x16
stojany na bicie
koberec pod bicie
basový aparát
gitarový aparát

Cena bez DPH Cena s DPH

OZVUČENIE PODUJATÍ MESTA ŽILINA

OSTATNÉ

ŠPECIFIKÁCIA

OSVETLENIE BIELE

jednoduché biele sada 12ks typ FHR 500-1000W resp.
LED svetlo adekvátneho výkonu s teplotou 2800-4000
stupnov, možnosť stmievania

OSVETLENIE
FAREBNÉ

farebné 6ks typ FHR 500-1000W s filtrami resp. LED
svetlo adekvátneho výkonu s RGBW miešaním farieb,
možnosť stmievania

DYMOSTROJ

dymostroj + náplň

OHRIEVAČ
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orievač + náplň

Príloha č.1

Cena bez DPH Cena s DPH

