Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (ďalej len BKIS) ako verejný obstarávateľ podľa §7
odsek 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Z.z. (ďalej len ZVO) vyhlasuje na zákazku
s nízkou hodnotou (ďalej len ZNH)

výzvu na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby s predmetom
zákazky: „Audiovizuálne materiály;“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
●
●
●
●
●
●
●

Názov: BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO;
Adresa: Židovská 1, 81515 Bratislava;
IČO: 30794544; DIČ: 2021795358;
Štatutár: Ing. Vladimír Grežo;
Kontaktná osoba: Peter Štajger, DiS.;
Kontaktný e-mail: bkis@bkis.sk
Kontaktný tel.: 0917/ 123 531

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je snímanie zadaných podujatí kamerou a podľa odsúhlaseného scenára s BKIS a
postrihať a vyhotoviť audiovizuálny záznam.

3. Kódy CPV a kategórie:
●
●

kategória služby: Audiovizuálne materiály;
CPV: 32321300-2.

4. Detailná špecifikácia zákazky:
●
●
●
●
●

Preukázateľné strihačské zručnosti a kvalita záberov, strihu a aplikácie prvkov podľa potrieb
zadávateľa ( logo, web a pod.);
Pred uzatvorením zmluvy zdokladovať kvalifikáciu a referencie;
Audiovizuálny záznam odosielať do BKIS zostrihaný vo finálnej podobe do 7 dní od
natočenia elektronickou formou cez internetové úložisko;
Požiadavka s objednávkou na snímanie podujatia sa posiela zo strany BKIS najneskôr 48
hodín pred dohodnutým dňom snímania podujatí;
20 snímaných podujatí s dĺžkou záznamu 2 -3 minúty do konca roka 2020. Počet snímaní
nemusí byť vyčerpaný, ale je závislý na dramaturgií plánovaných podujatí a marketingových
zámeroch. Predložené cenové ponuky musia obsahovať jednotkovú cenu na jedno snímanie
a spracovanie záznamu z podujatia na celý predmet zákazky;

Technické požiadavky na poskytovateľa:
● Kamera s kvalitou obrazu záznamu minimálne FULL HD;
● Stabilizátor obrazu;
● Mikrofón na snímanie zvuku.

5. Miesto dodania a dodacia lehota predmetu zákazky:
Bratislava - podľa potrieb zadávateľa

1 z 3 - Obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzači musia predložiť svoju ponuku komplexne na celý predmet zákazky

7. Dĺžka uzatvorenia zmluvného vzťahu:
do 31.12.2020

8. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):
4 000,00 EUR bez DPH

9. Spôsob určenia ceny:
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke aj slovne.

10. Kritérium, miesto a spôsob vyhodnotenia cenovej ponuky:
najnižšia cena, splnenie podmienok

11. Podmienky účasti:
Splnenie podmienok účasti je minimálne doloženie týchto dokladov od úspešného uchádzača:
● Doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať zákazku (napr. živnostenský list, výpis z OR,
registračný list o.z., atp.);
● Čestné prehlásenie o splnení požiadavky, že poskytovateľ nemá zákaz účasti vo VO a nie je v
konflikte záujmov pre danú zákazku.

12. Obsah a spracovanie ponuky:
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba preukázateľne odborne spôsobilá pre
zabezpečenie obstarávanej služby po stránke technickej, technologickej a personálnej;

13. Predložená ponuka musí obsahovať tieto dokumenty a náležitosti:
Údaje o uchádzačovi (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, telefónne číslo, e-mail
kontaktnej osoby a ostatné kontaktné údaje);
2. Cenovú ponuku podľa zadanie z výzvy;
1.

Ak ponuka uchádzača nebude úplná, tak ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania.

14. Lehota na predloženie ponuky, miesto a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu bkis@bkis.sk
najneskôr dňa 24.01.2020 do 12:00 hod.

15. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.12.2020
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16. Oznámenie výsledku:
BKIS oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne e-mailom.
S víťazom súťaže bude na základe vyhodnotenia ponúk uzatvorená zmluva o
„Rámcová zmluva o vytváraní audiovizuálnych záznamov a rámcová licenčná zmluva“ na
dobu do 31.12.2020.
BKIS si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak cena ponuky
uchádzača prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.

17. Typ zmluvy, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky:
Ako výsledok verejného obstarávania predmetu zákazky prieskumom trhu s výzvou na predloženie
cenovej ponuky bude uzatvorená zmluva BKIS na dodanie predmetu zákazky v celom rozsahu podľa
špecifikácie tejto výzvy. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu BKIS, bez
poskytnutia preddavku, so splatnosťou faktúry 30 dní. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

V Bratislave dňa 16.01.2020

……………………..
Mgr. Patrik Taliga
vedúci UMO
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