MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Naša zn.: 391/153/2015/Šiš

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na podlimitnú zákazku zadávanú postupom podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na zadanie zákazky s názvom:
„Pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie na kultúrnom podujatí
Dni Svätého Juraja - Svätojurské hody 2015“
Zákazka spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) ZVO.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Svätý Jur
IČO
00 304 832
Sídlo:
Prostredná 29, 90021, Svätý Jur
Tel.č:
02/44971321
E-mail: msu@svatyjur.sk
2. Typ zmluvy :
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za službu. Zmluva o dielo bude
predložená úspešnému uchádzačovi po doručení informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Svätý Jur, Prostredná ulica.
4. Podrobný opis predmetu zákazky:
Pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie na kultúrnom podujatí Dní Svätého
Juraja v termíne od 24.4. do 26.4.2015.
Predpokladaná hodnota: 5.000,- € bez DPH.
5. Rozsah predmetu zákazky:
Pódium so zastrešením :
výškovo nastaviteľné pódium so zastrešením o rozmeroch 10x7 m (rovná podlaha bez
nerovnosti a medzier), schody vzadu, motoricky zdvíhané,
strešný systém traverz TAF (strecha + záves svetiel a zvuku),
bočné sieťované steny – akustická úprava,
montáž 24.4.2015 do 16.00 hod, demontáž 26.4.2015 od 20.30 hod., (podklad
zámková dlažba v miernom spáde).
Ozvučenie :
20 ks mikrofónov (Shure, AKG, Bayerdynamic), statívy Herkules, špeciálne závesné
mikrofóny,
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výkonný zvukový Line Array systém reproduktorový (šetrný k divákom a väčším
dosahom) do2x9500W R-Sound,
Výkonové zosilňovače 8kanálove-8x2400W Lab Gruppen (6ks),
6 monitorových ciest (800W/kanál), ošetrené samostatnými digitálnými zvukovými
procesormi (6ks),
monitorová réžia s mixpultom ALLEN HEATH (32vst),
hlavný zvukársky mixpult, ALLEN HEATH (32vst),
digitálny zvukový procesor SABINE pre nastavenie a vyladenie LA systému,
zvukový efektový procesor t.c. electronic,
hlavná réžia + zvukár.
Ozvučenie v sobotu 25.4. od 12.00 hod do 24.00 hod a v nedeľu 26.4.2014 od 14.00
hod. do 20.00 hod.
Diskotéka v sobotu 25.4.2014 od 20.00 hod. do 24.00 hod.
Púšťanie v hluchých miestach, pred programom a medzi programom, hudbu.
Osvetlenie :
10x rotačná LED hlava,
8x PAR 56 so závesmi (s nasvietením),
4x výkonný skener K.P.,
4x 1000W divadelný reflektor, 2x rgb (osvetlenie účinkujúcich - tváre),
7x LED bar,
2x dymostroj,
1x laser,
ovládací pult DMX.
Materiál používaný a požadovaný pre zabezpečenie kvalitného ozvučenia a
osvetlenia je vyššie uvedený, alebo uchádzač ponúkne a použije pri realizácii predmetu
zákazky ekvivalentný materiál.
Počas Dni Svätého Juraja nebude zabezpečená bezpečnostná služba a uchádzač
si musí strážiť svoje zariadenia sám. Zároveň obstarávateľ neposkytuje súčinnosť pri
realizácii predmetu zákazky (pomoc s výstavbou, nakládkou, vykládkou atď.).
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
7. Spôsob tvorby ceny.
V cene diela zhotoviteľ zahrnie všetky náklady spojené s predmetom zákazky podľa tejto
výzvy, vrátane nákladov na obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu, používanie
telefónu a primeraný zisk. Obhliadka nie je potrebná.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky 24.4.2015 od 16.00 hod. do 26.4.2014 do 20.00 hod.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 28.01.2015 o 12.00 hod.
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese, do podateľne, alebo mailom na msu@svatyjur.sk
c) Označenie heslom „STAGE HODY 2015“.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. V ponuke uchádzač predloží
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v prieskume, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
požiadavky na obstarávateľa,

výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú službu
(živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného registra) v súlade s predmetom
oslovenia – kópia,
referencie z akcií podobného typu,
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá evidované nevysporiadané finančné a iné
záväzky voči Mestu Svätý Jur,
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom
verejnom obstarávaní,
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z.,
vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s akoukoľvek formou prevodu všetkých autorských
a vlastníckych práv na odovzdaný informačný bulletin na Mesto Svätý Jur a súhlasí so
zverejnením na web stránke mesta, v občasníkoch mesta a s iným verejným
rozširovaním fotografií a záznamu, sprístupňovaním záznamu verejnosti ako
i s použitím na reklamné účely mesta Svätý Jur bez nároku na ďalšiu odmenu,
záruku na predmet obstarávania,
plánovaný harmonogram postupu prác,
potvrdenie o platnosti ponuky do 30.04.2015,
celková cena za predmet obstarávania s DPH,
cena za predmet obstarávania bez DPH,
v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
11. Podmienky k predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
b) Spôsob hodnotenia kritérií,
1. Systém poradový. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za
celý predmet zákazky a teda poradovým číslom 1. Poradie uchádzačov bude
stanovené vzostupne od najnižšej ceny za predmet zákazky po najvyššiu.
13. Vybraný uchádzač je povinný pred začatím prác oboznámiť obstarávateľa o začatí prác na
predmete zákazky.
14. Predmetná zákazka sa uskutočňuje z dôvodu zabezpečenia kultúrneho podujatia Dni
Svätého Juraja – Svätojurské hody 2015.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Ing. Roman Šišovič, t.č. 0907 717 754
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie

V Svätom Jure, 22.01.2015

