CULTUS RUŽINOV, a.s.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
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 zákon) na :
1.) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Cultus Ružinov, a.s.
Sídlo: Ružinovská 28
PSČ: 821 09 Bratislava
Mesto/Obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 35874686
Kontaktná osoba: Richard Bednár
richard.bednar@cultusruzinov.sk

Telefón:

0903/967097

Email:

2.) Typ zmluvy:
Objednávka
3.) Miesto a termín dodania:
Bratislava – mestská časť Ružinov, Park Andreja Hlinku, 24.9.2016 od 10:00 do 25.9.2016
22:00hod. Dňa 23.9.2016 ozvučenie vystúpenia speváka Gorana Karana s kapelou vo VS DK
Ružinov.
4.) Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je prenájom a montáž zvukovej a svetelnej aparatúry pre realizáciu
podujatia „ Ružinovské hodové slávnosti 2016 “.
4.1 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah: Kód CVP: 92300000-4 Služby v oblasti
zábavy, 92370000-5 Služby zvukového technika, 60000000-8 Dopravné služby.
HLAVNÉ OZVUČENIE: PA systém 4-cestný, aktívne delený, schopný dostatočného výkonu (138dB
SPL Peak v pásme 150Hz-10kHz a 135dB SPL Peak v pásme 35Hz-80Hz). LA systém minimálnej
velikosti LF-10” (8” Kara akceptujeme). Subbasy 2x18” na box v zodpovedajúcom množstve
pokiaľ možno v konfigurácii kardioda, rovnakej značky ako hlavné PA. Všetky procesory k PA
musia byť prístupné v pozíci FOH (remote sa ráta) Preferované systémy: Meyer Sound, Nexo
Geo/STM, L’Acoustics Kara a viac, EAW KF, Turbosound TFS, JBL VTX/Vertec, d&b J/V i)
Neakceptovatelné systémy: Peavey, star šie Martin Audio, podomácky vyrábané reproduktory a
iné “disko” systémy, Mackie, HK, KV2, dB Technologies a im podobné. Akceptujeme akýkoľvek
slušný digitálny pult, ale vzhľadom k počtu vstupov preferujeme Soundcraft Vi4/6/5000/7000,
Digico SD (nie 11), Avid Venue, alebo CL5, PM5D, dLive. Neakceptujeme pulty Behringer X,
Roland. Komunikácia medzi monitorovým a FOH zvukárom. Vypínatelný talkback mikrofón
(SM58). FOH efekty a inzerty (nie je potrebné s vyššie uvedenými digitálnymi pultami).
1x Lexicon PCM80/PCM90, 1x Yamaha SPX990, 1x TC D2, 2x Drawmer DS201 (4 kanály Gate).
6x DBX 160SL, alebo 5x DBX 160SL a 2x DBX 160 (12 kanálov kompresorov, z toho 3x stero linka)
CD, MP3 player, notebook , na púšťanie playbackov.

STAGE: Odposluchový mixpult - Akceptujeme akýkoľvek slušný digitálny pult, preferenciu
majú Soundcraft Vi, Digico SD (nie 11), Avid Venue YamahaCL5. 6ks bi-amp reproduktory
rovnakého typu na 3 mono a 1 stereo ceste, reproduktor pre posluch pri monitorovom mixe.
Preferované monitory: D&B M2, 115 HiQ, Microwedge 15. Káble prosíme čierné, alebo čo
najtmavšie. Mikrofónové stojany /preferujeme K&M/ taktiež čierne, alebo tmavo šedé, rôznej
veľkosti.
Osvetlenie pódia: Efektové osvetlenie – 8ks rotačná hlava LED Wash, 8ks rotačná hlava
spot/beam. Hladinové osvetlenie pódia – 8ks reflektorov min. 1kW s optikou fresnel
a príslušnými stmievačmi, 2ks rotačná hlava s výbojkou na osvetlenie fontány, programovateľný
svetelný pult, dymostroj-hazer. Obsluha: profesionálny zvukový majster pre hlavnú aj
monitorovú réžiu osvetľovač, 2x stage technik, pracovníci na montáž, demontáž a dopravu.
Scenár programu a ridery dodáme, pri obhliadke miesta podujatia.
5.) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu z obchodného
registra, živnostenského listu .
6.) Hodnota zákazky bez DPH.
Zákazka nepresiahne sumu 3000,- €
7.) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť.

8.) Variantné riešenie: NIE
9.) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 23.9. do 25.9.2016 v zmysle bodu 3 tejto výzvy.
10.) Ohliadka miesta dodania predmetnej zákazky.
Denne v čase od 8:00 do 16:00 hod. po dohovore s p. Miroslavom Laučíkom
tel: 0905 243 294 mail: miroslav.laucik@cultusruzinov.sk
11.) Lehota predkladania cenových ponúk:
Do 4.9.2016 do 14:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť osobne, alebo na e-mail: kozakova.andrea@cultusruzinov.sk
Označenie predmetu e-mailu : “ Ružinovské Hodové slávnosti 2016 – cenová ponuka
zvuk-svetlo.“ Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH.
Ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí. Cena musí obsahovať všetky
náklady spojené s prácami na zákazke.
12.) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Verejný objednávateľ zálohu neposkytuje.
13.) Elektronická aukcia: NIE

14.) Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celú zákazku a kvalita ponúknutých služieb.
15.) Ďalšie informácie:
15.1. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku
vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR, vrátane DPH za
celú zákazku.
16.) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov: - nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám
vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Bratislava, 24.8.2016
Andrea Kozáková
riaditeľka, Cultus Ružinov, a.s. Bratislava

