VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
na zákazku:
Kúpa a montáž zvukovej aparatúry pre kultúrno-spoločenské domy
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

CULTUS Ružinov, a.s.
Ružinovská 28
820 09 Bratislava
Bratislava
Slovenská republika
35874686
Miroslav Laučík
0905 243 294
miroslav.laucik@cultusruzinov.sk

2. Predmet zákazky:
„Kúpa a montáž zvukovej aparatúry“
Kód CVP:
Presný popis zákazky je vymedzený v bode 4 tejto výzvy.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 23.000,- EUR bez DPH.
4. Podrobný popis predmetu zákazky:
Predmetom výzvy je zaobstaranie zvukovej techniky pre kultúrno-spoločenské domy, Dom
kultúry Ružinov, Spoločenský dom Nivy a Spoločenský dom Prievoz, takto:
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Predmetom zákazky je kúpa zvukového PA systému, a to aktívneho alebo pasívneho
s dostatočným výkonom a kvalitou, pre ozvučenie veľkej sály Domu kultúry Ružinov
s kapacitou do 400 miest a rozmermi 15 m x 17m. Je potrebné navrhnúť adekvátny PA
systém, ktorý v dostatočnej kvalite ozvučí viacúčelovú sálu o rozmeroch 15x17m, počas
podujatí s vysunutým aj zasunutým hľadiskom. V sále sa konajú divadelné, hudobné aj
tanečné predstavenia a prednášky. PA systém je potrebné nainštalovať, zapojiť, nastaviť a
zaškoliť obsluhu. Vyhovujúce sú značky: Electro-Voice, JBL, Yamaha, FBT, Dynacord,
RCF, TurboSound, Souncraft a ekvivalent.
Svetelný park doplniť o 1ks Phantom 130 Spot, 3ks Cameleon Spot 18-3, 3ks Club PAR
12-6 RGBWAUV, a dva reflektrory 1kW s fresnel šošovkou.
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A. Dom kultúry Ružinov

Zvukový aparát musí byť použiteľný pre širokú škálu podujatí: divadlá, koncerty,
prednášky, tanečné predstavenia, diskotéky.
Dodávka zariadenia je vrátane zapojenia, montáže a zaškolenia obsluhy v rozsahu
minimálne 2 hod.
B. Spoločenský dom Nivy
Predmetom zákazky je kúpa zvukového PA systému, a to aktívneho alebo pasívneho
s dostatočným výkonom a kvalitou, pre ozvučenie veľkej sály Spoločenského domu Nivy
s kapacitou do 277 miest a rozmermi 11 m x 16 m.je potrebné navrhnúť ozvučenie sály, pre
potreby divadelných predstavení, prednášok a školských podujatí rôzneho charakteru.
Reproduktory je nutné upevniť na konzoly po bokoch javiska. Okrem PA systému je
potrebné zabezpečiť, závesné mikrofóny na priestorové snímanie zvuku z javiska, 2ks porty
s náhlavnou súpravou, 3 dynamické mikrofóny na spev a hovorené slovo / Shure, Senheiser,
Electro-Voice, Audiotechnika, AKG, Bayer Dynamic a ekvivalenty / Mixážny pult pult - 8
mikrofónových vstupov, 2 linkové, delay a hall efekt. 2ks javiskové odposluchy 300-500W
/ Soundcraft, Electro-Voice, JBL, Yamaha, FBT, Dynacord, RCF, TurboSound a
ekvivalenty /.
Doplnenie svetelného parku: 6ks reflektorov Leonardo Spotlight 150mm fresnel, výmenu
starých analógových výkonových jednotiek na reguláciu svetiel za nové s ovládaním cez
DMX / ZERO88, Eurolite, SRS Light System a ekvivalenty / minimálne 16 kanálov so
zaťažením 2kW na jeden kanál.
C. Spoločenský dom Prievoz
Predmetom zákazky je zvuková aparatúra, ktorá musí vyhovovať potrebám pracovníkov
nielen kvalitou reprodukcie, ale tiež jednoduchosťou obsluhy, a to v sále na prízemí, kde sa
konajú hlavne podujatia pre deti a seniorov. Sú potrebné dva reproduktory /15“ bass / so
statívmi, mixážny pult 8 mikrofónových vstupov, 2 linkové, delay a hall efekt. V prípade
pasívnych reproduktorov, musí mať mixážny pult zabudovaný koncový zosilňovač, /
Soundcraft,
Electro-Voice, JBL, Yamaha, FBT, Dynacord, RCF, TurboSound
a ekvivalenty.

5. Náležitosti cenovej ponuky:
5.1 Uchádzač uvedenie cenu nasledovne:

Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním, zapojením, montážou
a zaškolením obsluhy. Cena musí byť konečná.
5.2 Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné služby predložením výpisu z
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cena spolu v Eurách bez DPH,
osobitne výška DPH v Eurách,
cena spolu v Eurách s DPH,
ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.
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obchodného registra alebo predložením živnostenského listu.
5.3 Uchádzač je povinný preukázať svoju činnosť v obstarávanom predmete činnosti, a to
predložením troch referencií, nie starších ako päť rokov, ktoré zašle spolu s cenovou
ponukou.
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 20.06.2019
7. Predkladanie ponúk:
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením:
„Zvuková aparatúra – NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v
termíne do 20.06.2019.
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v tejto
výzve a prílohy vymedzené v bode 5 tejto výzvy.
8. Miesto a čas dodania:
Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 v Bratislave,
Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18 v Bratislave,
Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 32 v Bratislave.
v lehote do 20 dní odo dňa obdržania objednávky.
9. Záujemcovia sú povinní uskutočniť pred podaním cenovej ponuky obhliadku miesta
plnenia, ktorá je pre riadne dodanie plnenia nevyhnutná. Záznam o vykonaní obhliadky,
ktorý bude pri obhliadke spísaný, bude súčasťou ponukovej dokumentácie. Bez obhliadky
miesta dodania nebude cenová ponuka akceptovaná. Obhliadku je si možné dohodnúť
s kontaktnou osobou Miroslav Laučík, na tel. čísle 0905 243 294.
10. Jazyk ponuky: slovenský
11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude
financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
12. Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky .

V Bratislave, dňa 10.06.2019
________________________
Ing. Martin Patoprstý
predseda predstavenstva
________________________
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člen predstavenstva

