
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

   V Bratislave 20.10.2017

    KIAZ/10159/2017

Vec

Zadanie zákazky na zabezpečenie „Ozvučenia a osvetlenia kultúrneho podujatia Galakoncertu

úcty k starším“, zákazka  s  nízkou  hodnotou  podľa  §  117   Zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

 IČO: 00 603 317

 DIČ: 2020887385

 Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

 Číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

 Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Hanulík 02/49 253 424, kultura@banm.sk

2. Typ zmluvy: Zákazka na dodanie služieb
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3. Opis  predmetu zákazky:

Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia galakoncertu úcty k starším dňa 30.10.2017 v Istropolise.

Osobitné požiadavky na plnenie zákazky:

Zvuk
cena
/ks počet kompl.cena popis zariadenia

pult 32 ch +RIO box 1 foh desk digital
pult 32 ch 1 monitor desk digital
line array system 24 line array  24x 800W
outfill 2 outfill system
sub bass 8  8x 750W RMS
amprack. 5x amp,XTA 2 amplifiers
amprack monitor.case 1 amplifiers monitor
Mikrofony,stojany set,XLR,220V 1 set mikrofony a stojany
monitory 12 monitory 12 x 350W
hands 4 bezdrotove mikrofony (kond.)

GSP
Alum.Trusing 4KH30 27 konštrukcia
motor 0,5t 2 motor
motor 1t 4 motor
controler 1 ovladanie motorov
Kompletná cena za GSP a zastrešenie:

Svetlá
Moving head beam-spot-wash 12 otočná hlava
Moving head - moving PAR 8 otočná hlava
Moving head LED 54x3W 8 otočná hlava
 color 1800 2 architektonické svetlo
lightingOnPC 1 Svetelny mixazny pult
Hazer VMS 1 dymostroj
Power distribution 1 el.privod
Ozvučenie orchestra:
1x bicie
1x gitara
1xklavír
1xbasa
3x trubky
4x saxofony
3xtrombóny
4x spev (, Skrúcaný, Neckár)

2x Iveco Euro Cargo 2
Kompletná cena za dopravu:

Obsluha
montáž,demontáž,obsluha 2
osvetlovač 1
zvukar 2

Elektricke pripojenie :
svetla : 1x63A/400V
zvuk : 1x63A/400V
led stena :
catering :
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4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 000,00 EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť: „Ozvučenie a osvetlenie galakoncertu“

5.3 Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Hanulík, 02/49 253 424, kultura@banm.sk

5.4 Lehota na predloženie ponuky: 26.10.2017 do 10:00 hod.

5.5 Viazanosť/platnosť ponuky: do 30.10.2017

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: Mestská časť Bratislava Nové Mesto - Istropolis

         Termín plnenia poskytnutia služby: 30.10.2017

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

         Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.
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10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré

v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


