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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
Telefón: +421 417063110
Email: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Fax: +421 417231912
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností 2018
Referenčné číslo: 6103/2018
Hlavný kód CPV
79952100-3
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom zákazky je organizačnotechnické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2018 až 02.06.2018
v Žiline a zabezpečenie účinkovania headlinerov, hudobných skupín resp. Interpretov s kapelou.
Celková predpokladaná hodnota
39 900,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Opis obstarávania
Predmetom zadávania zákazky je organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2018
až 02.06.2018 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku v Žiline a zabezpečenie účinkovania najmenej 4
headlinerov (hudobná skupina, interpret s kapelou) a 4 hudobných skupín resp. interpret s kapelou.
Technické zabezpečenie: Dovoz a odvoz, montáž a demontáž technického vybavenia potrebného na uskutočnenie
kultúrneho podujatia na Mariánskom námestí v Žiline a Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Minimálne požiadavky na
technické vybavenie sú podrobne špecifikované v súťažných podkladoch časť B. Opis predmetu zákazky.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Predpokladaná hodnota
39 900,00 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
1/3

Trvanie v dňoch: 61
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. (zákon). Uchádzač
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32
ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač preukázať, že je
oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi
účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejný obstarávateľ
nevyžaduje.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží v zmysle:
§ 34 ods.1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby Expert stagemanager, Expert vedúci zvukový technik, Expert
vedúci stavač pódia, Expert vedúci osvetľovač, svetelná réžia.
Pre preukázanie splnenia podmienok sa môže použiť Jednotný európsky dokument.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požaduje podmienku účasti z dôvodu overenia si stabilného odborne zdatného uchádzača so
skúsenosťami, ktoré sú primerané k predpokladanej hodnote zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods.1 písm. g) podmienka je splnená ak uchádzač preukáže odbornú
úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom stagemanagera, vedúceho zvukového
technika, vedúceho osvetľovača (svetelná réžia) a vedúceho stavača pódia, ktorí zabezpečia, aby vecné plnenie zmluvy
zo strany uchádzača bolo v súlade s predmetom zmluvy a bezpečné. Uvedení experti musia spĺňať nižšie požadované
kvalifikačné predpoklady:
Expert - stagemanager, min. stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložiť dokladom o najvyššom dosiahnutom stupni
vzdelania) a min. 3- ročná prax s organizovaním openair podujatí (doložiť životopisom a informáciou o konkrétnych
podujatiach, ktoré expert organizoval v pozícii stagemanagera) .
Expert vedúci zvukový technik, min. stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložiť dokladom o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania) a min. 3- ročná prax s ozvučovaním openair podujatí (doložiť životopisom a informáciou o konkrétnych
podujatiach, na ktorých expert pôsobil v pozícii vedúci zvukový technik)
Expert vedúci stavač pódia, min. stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložiť dokladom o najvyššom dosiahnutom
stupni vzdelania) a min. 3- ročná prax so stavbou pódií na openair podujatí (doložiť životopisom a informáciou o
konkrétnych podujatiach, na ktorých expert pôsobil v pozícii vedúci stavač pódia). Profesijný životopis vedúceho
zvukového technika musí obsahovať: a) titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť príslušného experta, b) vzdelanie t.
j. inštitúcia, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania/diplomy, absolvované školenia, c) história zamestnania
(rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia) d) odborné skúsenosti (názov podujatia, k ,odberateľ, telefónny kontakt
odberateľa), e) čestné vyhlásenie experta o pravdivosti údajov uvedených v životopise, f) dátum a podpis experta.
Súčasťou požadovaných dokladov musí byt aj kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Expert vedúci osvetľovač, svetelná réžia, min. stredoškolské vzdelanie s maturitou (doložiť dokladom o najvyššom
dosiahnutom stupni vzdelania) a min. 3- ročná prax so svetelnou réžiou na openair podujatí (doložiť životopisom a
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informáciou o konkrétnych podujatiach, na ktorých expert pôsobil v pozícii vedúci osvetľovač, svetelná réžia)
Profesijný životopis v stagemanagera, vedúceho zvukového technika, vedúceho stavača pódia a vedúceho osvetľovača
musí obsahovať: a) titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť príslušného experta, b) vzdelanie t. j. inštitúcia, rok
ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania/diplomy, absolvované školenia, c) história zamestnania (rok, miesto
výkonu, zamestnávateľ, pozícia) d) odborné skúsenosti (názov podujatia, k ,odberateľ, telefónny kontakt odberateľa), e)
čestné vyhlásenie experta o pravdivosti údajov uvedených v životopise, f) dátum a podpis experta. Súčasťou
požadovaných dokladov musí byt aj kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2018 13:30
Miesto: Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu , 011 31 Žilina
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/202016 Z. z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení.
Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa so zaslaním informácie na adresu:
katarina.zahradnikova@zilina.sk s uvedením kontaktných údajov alebo na základe žiadosti budú zaslané príp. osobne v
pracovných dňoch od 8:00 do 14:00. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade
s § 18 zákona o VO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57.
Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia
tohto verejného obstarávania.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.04.2018
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