Výzva na predloženie ponuky
POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky: „Javiskoví technici“

1.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO
Adresa:
Židovská 1, 815 15 Bratislava
IČO:
30794544
DIČ:
2021795358
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Grežo
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Štamm
Telefón:
0903/430804
E-mail:
bkis@bkis.sk
Verejný obstarávateľ podľa §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zástupca verejného obstarávateľa:
Názov: LEGAL TENDERS, s.r.o
Sídlo: Dobrovičova 4, 811 02 Bratislava
IČO: 47 322 705
Kontaktná osoba: JUDr. Miriam Slobodníková, tel.: 0917 718 040
Elektronická pošta: miriam.slobodnikova@legaltenders.sk

2.

Zmluva: Rámcová zmluva o poskytovaní služieb javiskových technikov

3.

Názov predmetu obstarávania: Javiskoví technici

4.

Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky sú služby a práce javiskových technikov podľa zadania verejného obstarávateľa
na podujatia, konkrétne:
1.
-

Časť: Javiskový technik
obsluha ťahov
príprava scény vlastných hier MDPOH
výpomoc hosťujúcim divadlám pri inštalácii dovezenej scény
ostatné práce súvisiace s javiskovou technikou v MDPOH
práca s dolným javiskom a javiskovými stolmi
príprava rekvizít
rekvizitárske práce

2. Časť: Javiskové práce a odborné montážne prác
Zabezpečenie javiskových prác a odborných montážnych prác na divadelné predstavenia v
Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave (ďalej ako „MDPOH“) v nasledovnom rozsahu:
- obsluha ťahov
- príprava scény vlastných hier MDPOH

- výpomoc hosťujúcim divadlám pri inštalácii dovezenej scény
- príprava javiskovej techniky v MDPOH a na inom mieste
- ostatné práce súvisiace s javiskovou technikou v MDPOH a na inom mieste
Zabezpečenie javiskových prác a odborných montážnych pre prípravu podujatí pre pracovisko
BKIS v Mlynská dolina č. 47, Bratislava:
- odborná znalosť inštalácie a manipulácie pódií zn. Nivtec (montáž, demontáž pódií a hľadísk)
- odborná znalosť inštalácie a manipulácie hlinikových konštrukcií zn. Miloš (montáž, demontáž
prestrešení nad pódiami a inými konštrukciami)
- montáž a demontáž pódií na podujatiach organizovaných BKIS

5.

Miesto a termín dodania predmetu obstarávania:
Miesto: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Gorkého 17, 815 15 Bratislava, pracovisko BKIS v
Mlynská dolina č. 47, Bratislava alebo podľa zadania verejného obstarávateľa v rámci Bratislavy.
Termín: Poskytovateľ služby musí spĺňať minimálne tieto podmienky:
- zabezpečenie služby na základe elektronickej objednávky, ktorú objednávateľ odošle najneskôr 3 dni
pred nástupom na výkon služieb,
- v prípade telefonickej požiadavky na zmenu objednanej služby za strany objednávateľa je
poskytovateľ povinný akceptovať zmenu realizácie objednanej služby do 24 hod. od nahlásenia tejto
zmeny
- Špecifikácia služieb, miesto a termín budú zadané v objednávke.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 36 000 Eur bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 1: 18 000 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť 2: 18 000 EUR bez DPH

7.

Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV
71356000-8 Technické služby

8.

Rozsah predmetu obstarávania:
celý predmet zákazky

9.

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
NIE
[]
ÁNO [X]
Predložiť ponuku je možné aj na niektorú z častí samostatne.

10.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

11.

[X]

ÁNO

[]

Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia predmetu obstarávania:
Dodanie predmetu zákazky : od 01.01.2020 do 31.12.2020

12.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:

Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov verejného obstarávateľa. Zákazku je poskytovateľ
povinný mesačne vyfakturovať a úplnú faktúru doručiť BKIS do 14.dňa nasledujúceho mesiaca.

13. Podmienky účasti uchádzačov:
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
nevyžadujú sa

[]

vyžadujú sa

[X]

Doklad o oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
Zoznam referencií v oblasti predmetu zákazky ( služby a práce javiskového technika) za posledné 3
roky sumárne v hodnote min. 10 000 Eur s DPH. (Zoznam referencií musí obsahovať identifikáciu
odberateľa, predmet zmluvy, zmluvná cena, lehota trvania zmluvy, kontaktná osoba za odberateľa –
tel., mail).
14.

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum 18.10.2019, hodina 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
miriam.slobodnikova@legaltenders.sk

15.

16.

Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v EUR s DPH

1.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena v EUR s DPH.

2.

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

3.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.

4.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR
bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

Špeciálne zmluvné podmieky
- nevyžadujú sa

17.

Uplynutie lehoty viazanosti
ponúk:
deň: 15 mesiac: november rok: 2019

18.

Ďalšie informácie obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo na
základe uvedenia opodstatneného dôvodu. V procese verejného obstarávania zákazky s nízkou

hodnotou môže verejný obstarávateľ využiť prvky rokovacieho konania. Predloženým ponuky
uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.
Dátum: 15.10.2019
Vypracoval: LEGAL TENDERS, s.r.o. - JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková
Súhlasí:

........................................................
Ing. Martin Štamm
Vedúci technického úseku
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Návrh ceny (vyplní uchádzač).
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača nacenenie predmetu zákazky – „Javiskoví technici“ pre
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré zahŕňajú činnosti podľa bodu 4. tejto výzvy:
Identifikačné údaje:
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel.:
Email:

Časť A: Javiskoví technici
Druh služieb

Jednotková
Jednotková
Celková
Predpokladaný
hodinová cena v hodinová cena v cena v EUR
počet hodín
EUR bez DPH EUR s DPH
s DPH *

Cena za hodinu služby
javiskového technika

2000

Cena za predmet zákazky v EUR
*Vyhodnocovacie kritérium
Predložením cenovej ponuky pre časť 1 súhlasíme s obsahom návrhu zmluvy uvedeným v prílohe 2 tejto
výzvy.

Časť B: Javiskové práce a odborné montážne prác
Druh služieb

Jednotková
Jednotková
Celková
Predpokladaný
hodinová cena v hodinová cena v cena v EUR
počet hodín
EUR bez DPH EUR s DPH
s DPH *

Cena za hodinu javiskových
prác a odborných montážnych
prác

2300

Cena za predmet zákazky v EUR
*Vyhodnocovacie kritérium
Predložením cenovej ponuky pre časť 2 súhlasíme s obsahom návrhu zmluvy uvedeným v prílohe 3 tejto
výzvy.
Čestne vyhlasujeme, že nemáme zákaz účasti vo VO a nie sme v konflikte záujmov pre danú zákazku.
V ......................... dňa ...........

..................................................

pečiatka, meno a priezvisko

..........................................................

podpis štatutárneho zástupcu

