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: „Kamerové snímanie pre potreby streamu, projekcie alebo
postprodukcie“

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:
Zabezpečenie viacerých variant kamerové snímania podujatia vrátane potrebného technického
vybavenia. Na každý variant je potrebné urobiť zvlášť cenovú ponuku. Nevyžadujeme vytvorenie
cenových ponúk na všetky varianty. Je potrebné dodržať technickú špecifikáciu jednotlivých variant,
alebo poskytnúť obdobný a kvalitnejší ekvivalent. Cenová ponuka je vrátane dopravy, inštalácie,
kabeláže a ostatných sprievodných nákladov

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

4. Detailná špecifikácia zákazky:
1. Jednokamerové snímanie podujatia:
a. 1 x kamera Sony PXW-X320, PMW350, PXW-Z280 alebo ekvivalent v rozlíšení min
1080i50, vrátane statívu, adaptéra na 230V, náhradnej batérie, 2 x karta 64GB
b. 1 x kameraman
c. Dĺžka podujatia do 5 hodín, bez inštalácie a príprav
d. Požadovaný výstup 1080i50 SDI
2. Dvojkamerové snímanie – 1 x statická kamera, 1 x kamera s kameramanom
a. 1 x kamera Sony PXW-X320, PMW350, PXW-Z280 alebo ekvivalent v rozlíšení min
1080i50, vrátane statívu, adaptéra na 230V, náhradnej batérie, 2 x karta 64GB
b. 1 x kamera Sony PXW90 alebo ekvivalent v rozlíšení min 1080i50 vrátane
statívu,adaptéra na 230V alebo náhradnej batérie a nabíjačky, 2 x karta 32GB
c. 1 x kameraman
d. 1 x strihač
e. Videoréžia s výstupom 1080i50 SDI (alebo s konvertorom na SDI na výstupe),
možnosť prispievania externého ozvučenia, tak aby výstupný signál bol
v plnohodnotnej kvalite vrátane zvuku. (Ozvučenie nie je súčasť zákazky)
3. Dvojkamerové plnohodnotné snímanie

a. 1 x kamera Sony PXW-X320, PMW350, PXW-Z280 alebo ekvivalent v rozlíšení min
1080i50, vrátane statívu, adaptéra na 230V, náhradnej batérie, 2 x karta 64GB
b. 1 x kamera Sony PXW90 alebo ekvivalent v rozlíšení min 1080i50 vrátane
statívu,adaptéra na 230V alebo náhradnej batérie a nabíjačky, 2 x karta 32GB
c. Čítačka kariet na USB
d. 2 x kameraman
e. 1 x strihač
f. Komando od strihača ku kameramanom
g. Videoréžia s výstupom 1080i50 SDI (alebo s konvertorom na SDI na výstupe),
možnosť prispievania externého ozvučenia, tak aby výstupný signál bol
v plnohodnotnej kvalite vrátane zvuku. (Ozvučenie nie je súčasť zákazky)
h. Pri tejto verzii žiadame doplniť ako extra položku PC s možnosťou naberania HDSDI signálu a streamovania
4. Štvorkamerové snímanie motorickými kamerami
a. 4 x PTZ kamera, 1 x kontroler
b. 1 x operátor kamier
c. Videoréžia s výstupom 1080i50 SDI (alebo s konvertorom na SDI na výstupe),
možnosť prispievania externého ozvučenia, tak aby výstupný signál bol
v plnohodnotnej kvalite vrátane zvuku. (Ozvučenie nie je súčasť zákazky)
d. 1 x strihač
e. Pri tejto verzii žiadame doplniť ako extra položku PC s možnosťou naberania HDSDI signálu a následného streamovania
5. Trojkamerové plnohodnotné snímanie
a. 2 x kamera Sony PXW-X320, PMW350, PXW-Z280 alebo ekvivalent v rozlíšení min
1080i50, vrátane statívu, adaptéra na 230V, náhradnej batérie, 2 x karta 64GB
b. 1 x kamera Sony PXW-Z90 alebo ekvivalent v rozlíšení min 1080i50 vrátane
statívu,adaptéra na 230V alebo náhradnej batérie a nabíjačky, 2 x karta 32GB
c. Čítačka kariet
d. 3 x kameraman
e. 1 x strihač
f. Komando od strihača ku kameramanom
g. Videoréžia s výstupom 1080i50 SDI (alebo s konvertorom na SDI na výstupe),
možnosť prispievania externého ozvučenia, tak aby výstupný signál bol
v plnohodnotnej kvalite vrátane zvuku. (Ozvučenie nie je súčasť zákazky),
s možnosťou prispievania grafických prvkov,
h. Možnosť nahravánia zmiešaného signálu
i. Pri tejto verzii žiadame doplniť ako extra položku PC s možnosťou naberania HDSDI signálu a streamovania
6. Štvorkamerové plnohodnotné snímanie
a. 2 x kamera Sony PXW-X320, PMW350, PXW-Z280 alebo ekvivalent v rozlíšení min
1080i50, vrátane statívu, adaptéra na 230V, náhradnej batérie, 2 x karta 64GB
b. 1 x kamera Sony PXW-X320, PMW350, PXW-Z280 alebo ekvivalent v rozlíšení min
1080i50, so širokouhlou optikou, vrátane statívu, adaptéra na 230V, náhradnej
batérie, 2 x karta 64GB
c. 1 x kamera Sony PXW-Z90 alebo ekvivalent v rozlíšení min 1080i50 vrátane
statívu,adaptéra na 230V alebo náhradnej batérie a nabíjačky, 2 x karta 32GB
d. Čítačka kariet
e. 4 x kameraman
f. 1 x strihač, pomocný technik
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g. Komando od strihača ku kameramanom
h. Videoréžia s výstupom 1080i50 SDI (alebo s konvertorom na SDI na výstupe),
možnosť prispievania externého ozvučenia, tak aby výstupný signál bol
v plnohodnotnej kvalite vrátane zvuku. (Ozvučenie nie je súčasť zákazky),
s možnosťou prispievania grafických prvkov
i. Možnosť nahrávania zmiešaného signálu
j. Pri tejto verzii žiadame doplniť ako extra položku PC s možnosťou naberania HDSDI signálu a streamovania
k. Pri tejto verzii žiadame doplniť extra položku mediaserver na prehrávanie animácií,
grafiky. Konfigurácia min 1x HD SDI vstup, 2 x 4K výstup, výstup pre stream alebo
možnosť priameho streamu z mediaserveru

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:
Zákazka sa posudzuje zvlášť na každú variantu

7. Dĺžka uzatvorenia zmluvného vzťahu:
Cenová ponuka musí byť platná a nemenná do 31.12.2020

8. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH (PHZ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variant – 270,- €
Variant – 740,- €
Variant – 890,- €
Variant – 850,- €
Variant – 1350,- €
Variant – 1770,- €

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.
Uchádzač vyhotoví samostatné ponuky pre každý variant zvlášť. Uchádzač môže vyhotoviť ponuku aj
iba pre niektoré varianty snímania

10. Kritérium, miesto a spôsob vyhodnotenia cenovej ponuky:
Kritériom pre vyhodnotenie zákazky je cena s DPH za každý variant zvlášť. To znamená, že zákazka
môže mať viacero úspešných uchádzačov. Úspešný uchádzač bude oslovený min 2 pracovné dni pre
požadovaným termínom snímania. V prípade, že nebude schopný zabezpečiť snímanie, bude oslovený
ďalší v poradí.
BKIS si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak cena ponuky
uchádzača prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.
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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. Technickú špecifikáciu použitých komponentov – Značka, typ
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 (elektronická podateľňa BKIS)
najneskôr dňa 18.9.2020 do 10:00 hod.

15. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2020

16. Typ zmluvy, zdroj finančných prostriedkov, platobné podmienky:
Na základe cenovej ponuky bude úspešnému uchádzačovi vystavená objednávka na konkrétne
podujatie a to minimálne 2 pracovné dní predtým. V prípade, že úspešný uchádzač nie je schopný
zabezpečiť snímanie v konkrétnom termíne, bude oslovený ďalší v poradí z vyhodnotenia ponúk

V Bratislave dňa 14.9.2020

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