Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Sídlo:

Židovská 1, 815 15 Bratislava

IČO:

30794544

Kontaktná osoba:

Martin Štamm

E-mail:

m.stamm@bkis.sk

Telefón:

+421 903 403 804

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:
17.11.2022

Technické zabezpečenie podujatia: Koncert pre všímavých

CPV:

92300000-4 - Služby v oblasti zábavy

Druh:

Služby

Elektronická aukcia:

Nie

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 14 720,00

3. Špecifikácia predmetu zákazky
Technické zabezpečenie podujatia - Koncert pre všímavých 17.11.2022 na Námestí NSP v
Bratislave.
Špecifikácia plnenia:
Predmetom obstarávania je zabezpečenie:
-

Pódia
Prestrešenia pódia s možnosťou zavesenia zvukového systému po bokoch prestrešenia, vrátane
réžie a monitorovej mixáže
Ozvučenia, osvetlenia podujatia
Videoprojekcie
Podrobný opis jednotlivých položiek:

•
•

Všetky položky sa dodávajú vrátane montáže, demontáže, dopravy a odbornej obsluhy.
Dodávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené používaním technológie – hlavne na
dlažbe, lavičkách, lampách, značkách a iných prvkov v priestore
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Dodávateľ zodpovedá za bezpečnú prevádzku technológií a za ujmy na zdraví
a majetku.
Technológie sa dodávajú vrátane príslušnej kabeláže. Kabeláž musí byť dostatočne
chránená vhodnými káblomi krytmi

•
•

1. Pódium
a. Rozmer pódia 10m x 8m, výška 150cm, 2 x schody, zábradlie, sukňa. Preferujeme
systém NIVTEC alebo ekvivalent
2. Prestrešenie pódia
a. Rozmer prestrešenia 13m x 10m
b. Výška nohy prestrešenia je min. 6m
c. Zaťaženie prestrešenia musí byť dimenzované, aby udržalo potrebný zvukový systém
a osvetlenie
d. Dodáva sa vrátane zaťaženia formou barelov s vodou, prípadne betónových alebo
železných záťaží.
e. Dimezia na vietor – do 20m/s
3. Ozvučenie podujatia
a. Ozvučenie musí byť dimenzované na 10.000 divákov s dostatočným množstvom basových
reproduktorov - linarny systém MEYER SOUND LYON alebo ekvivalent.
Ekvivalentné riešenia sa musia zhodovať v akustickom tlaku, pokrytí priestoru
a frekvenčných charakteristikách.
Pre ekvivalentné riešenia je potrebné dodať simuláciu pokrytia priestoru
b. Hlavné ozvučenie musí byť doplnené potrebným množstvom vykrytia pre pódiom a po
bokoch priestoru
c. F.O.H. mixážny pult YAMAHA CL-5 alebo ekvivalent
d. K dispozícii musí byť monitorová réžia s pultom YAMAHA CL-5, alebo ekvivalentom
e. Digitálny stagebox na 64vstupov a 32 výstupov
f. 8 x monitor MEYER SOUND MJF210 alebo ekvivalentný
g. 4 x InEar Monitor SHURE PSM1000 alebo ekvivalentný
h. 12 x dynamický mikrofón SM57, SM58, BETA52, BETA56, BETA57, 6 x kondenzátorový
mikrofón C452, C139, C414, C3000, KSM32, 6 x štipcový mikrofón DPA4099, Beta98,
Sennheiser906. Ekvivalentné mikrofóny musia byť akceptované a kvalitou zodpovedať
potrebám slovenských a zahraničných popredných umelcov
i. Obsluha ozvučenia: 2 x zvukový majster, 4 x zvukový technik.
4. Osvetlenie
a. 10 x Rotačná hlava ROBE Spiider LED Wash alebo ekvivalent
b. 10 x Rotačná hlava ROBE Robin Pointe alebo ekvivalent
c. 8 x Rotačná hlava ROBE Esprite
Ekvivalentné riešenia musia zodpovedať farbou, miešaním, svetelným výkonom, šírkou
lúča,
d. Príslušný ovládací pult Avolites Pearl Expert alebo ekvivalentný
e. 2x dymostroj LOOK Viper alebo ekvivalent
f. Obsluha osvetlenia: 1 x hlavný osvetľovač, 4 x technik osvetlenia
5. Videoprojekcia
a. LED stena 5,5m x 3m, rozlíšenie P3,9 pre exteriér vrátane príslušného procesora
a servera na prehrávanie médií (statické obrázky, videoklipy)
b. Obsluha: 1 x operátor videoservera, 2 x videotechnik

4. Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť (obsah ponuky)
a) Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
kópií (sken):
-

Doklady o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V prípade ak je uchádzač zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, tento doklad nepredkladá a túto informáciu uvedie vo svojej
ponuke.
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-

Doklad o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu (čestné vyhlásenie – Príloha č.1).

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Typ zmluvného vzťahu
Objednávka.

6. Trvanie zmluvného vzťahu
Dodanie na termín 17.11.2022
Miesto plnenia: Námestie SNP, Bratislava.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena.
Hodnotená cena bude vrátane DPH.
Elektronická aukcia: Nie

7. Predkladanie ponúk
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných
dokladov
a dokumentov
v systéme
JOSEPHINE
umiestnenom
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34008/summary.

8. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 11.11.2022 12:00:00

9. Vysvetľovanie výzvy
10.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí
svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie
a doručenie odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný
prostredníctvom notifikačného e-mailu.
10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

10. Vyhodnotenie ponúk:
11.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky
a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky
KOMUNIKÁCIA“.
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11.2 Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené
ponuky a v prípade potreby súťaž opakovať.
11.4 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky najprv podľa zvoleného kritériá a následne u
uchádzača umiestneného na 1. mieste vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky. V prípade potreby vyhodnotí aj ponuku ďalšie uchádzača v poradí
podľa stanoveného kritériá.

11. Prílohy:
Príloha č.1 – Čestné vyhlásenie

Informácie o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej
zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti
obrazovky).

V Bratislava, dňa 04.11.2022.

.........................………………………............................
Mgr. Ing. Henrich Koložváry
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Názov zákazky:
Technické zabezpečenie podujatia: Koncert pre všímavých 17.11.2022
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

