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: „Ozvučenie diskusných podujatí, rozprávok a malých koncertov
s vlastným technickým vybavením“

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

Názov: BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ STREDISKO;
Adresa: Židovská 1, 81515 Bratislava;
IČO: 30794544; DIČ: 2021795358;
Štatutár: Mgr. Katarína Hulíková;
Kontaktná osoba: Ing. Martin Štamm
Kontaktný e-mail: bkis@bkis.sk
Kontaktný tel.: +421-903-430804

2. Predmet zákazky:
Ozvučenie podujatí koncertného charakteru s vystúpením prevažne jedného hudobného telesa

3. Kódy CPV a kategórie:
● CPV: 9237000-5 Služby zvukového technika, 92312100-2 Zábavné služby
divadelnej produkcie, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov

4. Detailná špecifikácia zákazky:
Funkcia
Ozvučenie tohto typu slúži na podujatia, kde sa očakáva moderovanie, príhovory, pripojenie
externých zdrojov, ozvučenie živej hudobnej produkcie do 5 - 6 muzikantov, spevácke zbory
Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Minimálny výkon ozvučenia (W): 5000
Dĺžka trvania podujatia vrátane skúšky (nepočíta sa čas inštalácie a demontáže): do 10 hod
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Kvalita zodpovedajúca medzinárodnému štandardu, akceptovaná slovenskými aj zahraničnými
interpretmi vo svojich požiadavkách
 Vyžaduje sa subbasový systém
 Digitálny 48 vstupov, 2 x výstup, 8 x pomocný výstup, plneparametrické korekcie + HPF,
phantom na každom vstupe
 Digitálny stagebox s dĺžkou pripojenia do 70m
 Odposluchy: 8ks/ 6 monitorových ciest, monitorová mixáž sa nevyžaduje, výkon min 400W,
aktívne
 Bezrôtové mikrofóny: 8 x digitálna sada prijímač, handka, bodypack vysielač vrátane
náhlavnej sady - SHURE ULXD alebo ekvivalent pracujúci v pásmach do 800MHz, vrátane
stojanov na mikrofóny - šibenica, externá anténa
 Prehrávanie médií: musí byť zabezpečené prehrávanie z USB, CD audio, CDMP3 - notebook s
mechanikou a potrebným software alebo samostatný prístroj DENON 300Z MKII alebo
ekvivalent
 Pripojenie externých zdrojov: pripojenie DJ všetkými štandardnými konektormi (CINCH, XLR,
JACK 6,3) vrátane nezávislého odposluchu, pripojenie prístroja cez 3,5mm Jack, pripojenie





ďalších dvoch, externých zariadení pomocou 2x2xXLR. V prípade potreby musí byť k
dispozícii dostatočný počet DI boxov
Káblové mikrofóny a D.I. Boxy: 12 x kondenzátorový nástrojový mikrofón, 10 x dynamický
nástrojový mikrofón, 6 x spevový mikrofón vrátane stojanov, 10 x D.I.Box mimo uvedených v
bode vyššie. Kompletná sada na ozvučenie bicích nástrojov, 6 x štipcový mikrofón
Efektové zariadenia Zahrnuté v digitálnom mixážnom pulte,
Obsluha: Musí mať požadované znalosti práce s technickým vybavením, preukázateľná prax
5 rokov

5. Miesto dodania a dodacia lehota predmetu zákazky:
Zákazka sa realizuje v Bratislave – okresy Bratislava I-V. Dodacia lehota je v zmysle konkrétnej
objednávky.

6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Zákazku nie je možné deliť

7. Dĺžka uzatvorenia zmluvného vzťahu:
Cenová ponuka musí byť platná a nemenná do 31.10.2020

8. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):
840,- € pre jedno podujatie

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:
Kritériom pre vyhodnotenie zákazky je cena s DPH za jedno podujatie.

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 zadania z výzvy;
3. Ponuka musí obsahovať prílohu s technickou špecifikáciu, tak aby bolo možné posúdiť
splnenie špecifikácie zákazky
1.
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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 (elektronická podateľňa BKIS)
najneskôr dňa 10.9.2020 do 10:00 hod.

15. Lehota viazanosti ponúk:
31.10.2020

16. Typ zmluvy, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky:
Na základe cenovej ponuky bude úspešnému uchádzačovi vystavená objednávka na konkrétne
podujatie a to minimálne 5 pracovných dní predtým. V prípade, že úspešný uchádzač nie je schopný
zabezpečiť ozvučenie v konkrétnom termíne, bude oslovený ďalší v poradí z vyhodnotenia ponúk

V Bratislave dňa 3.9.2020

……………………..
Ing. Mário Mihalovič
zástupca riaditeľa
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