Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117ods. 1 zákona č. 343/2015 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, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych
a športových podujatí“
Predmetom zákazky je profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov
z kultúrnych a športových podujatí organizovaných resp. spoluorganizovaných mestom Žilina.
Požiadavky na predmet zákazky:
 Digitálny fotografický záznam kultúrnych a športových podujatí a sprievodných podujatí
organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Žilina
 Schopnosť kvalitne zachytiť rôzne typy podujatí v interiéry aj exteriéry, pri umelom osvetlení,
dennom svetle aj v nočných svetelných podmienkach
 Prax s fotografovaním veľkých športových a kultúrnych podujatí (nad 5.000 návštevníkov) –
referencie minimálne troch klientov uviesť do prílohy číslo 1.
 Prax v odbore minimálne 3 roky
 Práca s profesionálnou technikou – zachytené fotografie v kvalite minimálne 20 mega pixelov,
teleobjektív s hornou hranicou ohniskovej vzdialenosti minimálne 300mm, používanie objektívu
s minimálnou clonou 1.4.
2.
 Odovzdanie fotodokumentácie prostredníctvom mailu (online priestoru, ftp priestoru mesta
a podobne)
 Odovzdanie fotodokumentácie objednávateľovi v dvoch formátoch na jednom nosiči – v plnej
veľkosti a zmenšenej forme (vhodnej na posielanie mailom, resp. zverejnenie na webovej stránke)
a to na dvoch DVD.
 Termín dodania zaznamenaného materiálu bude vždy uvedený v jednotlivej objednávke
 V cene musia byť zohľadnené všetky výdavky uchádzača spojené s dodaním služby (doprava,
nosiče,...)
 Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať poskytovanie služby v plnom rozsahu podľa
požiadaviek zadávateľa (práca počas víkendov, sviatkov, vo večerných aj nočných hodinách).
 Autor poskytne geograficky a časovo neobmedzené autorské práva na používanie fotografických
diel Mestu Žilina a zároveň poskytne možnosť sublicencie na tretie subjekty pre účely propagácie
mesta.

Zoznam predpokladaných podujatí (termíny a podujatia sa môžu počas roku zmeniť):

podujatie

trvanie

február

Carneval Slovakia

6 hodín

marec

Vyhlásenie športovcov mesta Žilina za

3 hodiny
3 dni (približne 10 hodín denne,
priebežne fotenie oboch námestí,
atmosféry, interpretov, rôzne
pohľady)
2 dni (po 5 hodín)

mesiac

máj

Staromestské slávnosti

jún

Sever proti juhu

jún

júl

Vyhlásenie výsledkov školskej športovej ligy
Hudobná streda - cyklus dychovej hudby v Sade
SNP
Mariánske leto - cyklus večerných sobotných
koncertov
Tvorivé remeselné dielne

júl

Bažant Kinematograf

júl
júl

2 hodiny
2 hodiny (výber dvoch termínov
po 1 hodine z mesiaca)
4 x po 2hodiny

august

Stredoveký deň

august

Pony express

5 dní po 1 hodine
Ilustračné foto atmosféry
z každého dňa (5 dní po 1
hodine)
Ilustračné foto atmosféry (po
dohode výber vhodného dňa na
zachytenie atmosféry)
4 x po 2hodiny (výber dvoch
termínov po 1 hodine z mesiaca)
2 hodiny (výber dvoch termínov
po 1 hodine z mesiaca)
11 hodín (približne 10 hodín,
priebežne fotenie atmosféry,
interpretov, rôzne pohľady)
3 hodiny

august

Bavme sa varením

4 hodiny

august

Záverečná

4 hodiny

júl, august Letné kino - Telka v meste
august
august

Mariánske leto - cyklus večerných sobotných
koncertov
Hudobná streda - cyklus dychovej hudby v Sade
SNP

september Deň zdravia

2 hodiny

september Festival seniorov

4 hodiny

október

Primátorský deň

4 hodiny

október

International jazz contest

2 dni (po 3 hodiny)
5 hodín (atmosféra z obchôdzky
po meste + program na námestí)
Atmosféra, vystihnúť správne
počasie + minimálne 3
fotoreportáže z rôzneho
programu
6 hodín (Zachytenie atmosféry,
významných momentov, celý
priebeh podujatia, oceňovanie)

december Mikuláš v meste
december Vianočné trhy

december Vianočný beh a otužilecké plávanie

Ako súčasť ponuky uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky odo dňa zverejnenia tejto výzvy na

predkladanie ponúk s uvedením cien, lehôt dodania, odberateľov, meno a telefónny kontakt kontaktnej
osoby, prípadne uvedenie webovej stránky, kde je dokumentácia dostupná.
Zoznamom uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol službu rovnakého, resp. podobného
charakteru ako je predmet zákazky minimálne trom odberateľom v kumulatívnej hodnote 4 000 EUR bez
DPH.
Za technickú špecifikáciu predmetu zákazky zodpovedá:
Veronika Tabačková
Tel.: 041/7063322
e-mail: veronika.tabackova@zilina.sk

4.
5.
6.
7.

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe čiastkových objednávok.
Miesto dodania zákazky: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 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: od 02/2018 do 31.01.2019
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 09.02.2018 do 09:00 hod. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cena musí
obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ
stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. Súčasťou ponuky
bude zoznam poskytnutých služieb vypracovaný podľa bodu 10. Podmienky účasti. 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
„FOTODOKUMENTÁCIA“ - NEOTVÁRAŤ!!!.

„FOTODOKUMENTÁCIA“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za predmet zákazky, ktorá
zohľadňuje kompletnú cenu za požadovaný tovar, s uvedením výslednej ceny
v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

8.
Rozpis jednotkových cien:

trvanie
mesiac
mesiac
február
marec

máj

podujatie
podujatie

trvanie

Carneval Slovakia
6 hodín
Vyhlásenie športovcov mesta Žilina
3 hodiny
za
3 dni (približne
10 hodín denne,
priebežne
fotenie oboch
Staromestské slávnosti
námestí,
atmosféry,
interpretov,
rôzne pohľady)

Cena bez
DPH

Cena s
DPH

jún

Sever proti juhu

2 dni (po 5
hodín)

jún

Vyhlásenie výsledkov školskej
športovej ligy

2 hodiny

júl

Hudobná streda - cyklus dychovej
hudby v Sade SNP

2 hodiny (výber
dvoch termínov
po 1 hodine
z mesiaca)

júl

Mariánske leto - cyklus večerných
sobotných koncertov

4 x po 2hodiny

júl

Tvorivé remeselné dielne

júl

Bažant Kinematograf

august

Mariánske leto - cyklus večerných
sobotných koncertov

august

Hudobná streda - cyklus dychovej
hudby v Sade SNP

august

Stredoveký deň

august

Pony express

5 dní po 1
hodine
Ilustračné foto
atmosféry
z každého dňa
(5 dní po 1
hodine)
Ilustračné foto
atmosféry (po
dohode výber
vhodného dňa
na zachytenie
atmosféry)
4 x po 2hodiny
(výber dvoch
termínov po 1
hodine
z mesiaca)
2 hodiny (výber
dvoch termínov
po 1 hodine
z mesiaca)
11 hodín
(približne 10
hodín,
priebežne
fotenie
atmosféry,
interpretov,
rôzne pohľady)
3 hodiny

august

Bavme sa varením

4 hodiny

august

Záverečná

4 hodiny

júl, august Letné kino - Telka v meste

september Deň zdravia

2 hodiny

september Festival seniorov

4 hodiny

október

Primátorský deň

október

International jazz contest

december Mikuláš v meste

4 hodiny
2 dni (po 3
hodiny)
5 hodín
(atmosféra
z obchôdzky po
meste +

december Vianočné trhy

program na
námestí)
Atmosféra,
vystihnúť
správne počasie
+ minimálne 3
fotoreportáže
z rôzneho
programu
cena spolu za
všetky položky:

€

€

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu Mesta Žilina. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom, úhradou
9.
čiastkových faktúr, vždy najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 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, na ktorý predkladá uchádzač ponuku .
Uchádzač predloží v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých
10. služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky odo dňa
zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk s uvedením cien, lehôt dodania, odberateľov, meno
a telefónny kontakt kontaktnej, prípadne uvedenie webovej stránky, kde je dokumentácia dostupná.
Zoznamom uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol službu rovnakého, resp. podobného
charakteru ako je predmet zákazky minimálne trom odberateľom v kumulatívnej hodnote 4 000 EUR bez
DPH.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
11.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že úspešná ponuka presiahne jeho
finančné možnosti.
12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.01.2019
13. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 900,00 EUR bez DPH
V Žiline, dňa 02.02.2018

Ing. Igor Choma
primátor

