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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

na zákazku: Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia  

„Festival Big Bandov 2017“ 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  

 

1.) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:   CULTUS  Ružinov, a.s. 
 
Sídlo:   Ružinovská 28 
PSČ:  820 09 Bratislava 
Mesto/Obec:   Bratislava 
Štát:   Slovenská republika 
IČO:  35874686 
Kontaktná osoba:  Ing. Richard Bednár, PhD. 
Telefón:   0903 967 097 

             Email:  richard.bednar@cultusruzinov.sk 
 

2.) Typ zmluvy:  
Objednávka. 
 

3.) Miesto a termín dodania: 
Park Andreja Hlinku, Bratislava   
Dodanie: v termíne dňa 9.7.2017, v čase 14:00 hod do 22:00 hod 
                 

4.) Predmet zákazky: 
Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia „Festival Big Bandov 2017“ 
 
4.1 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah: 
   

- Kompletné zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia, obsluhované min., jedným 
hlavným zvukárom a jedným monitorovým zvukárom a jedným osvetlovačom.   

- PROGRAM 
14:00 Zvolenský Big Band 
16:00 Vyškový Big Band 
18:00 Swingless Jazz Ensemble 
19:00 Dixie Kings of Hungary 
19:00 Orchester Gustava Broma a Deidra Jones 
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- Zabezpečenie ozvučenia v rozsahu dohodnutom s dodávateľom na základe obhliadky 
miesta podujatia, ako aj technického rideru a to nasledovne: 
• digitálny mixážny pult, 
• digitálny mixážny pult monitor, 
• PA systém na ozvučenie plochy 100x70m 
• monitory 
• spevové mikrofóny + stojany, 
• sada mikrofónov na bicie, 
• bezdrôtové mikrofóny (2 ks) + stojany + anténa,  

 
- Zabezpečenie osvetlenia v rozsahu dohodnutom s dodávateľom na základe obhliadky 

miesta podujatia nasledovne: 
• farebné svetlo LED 4 ks, 
• predné svetlo (min. 600W) 8 ks, 
• svetelný mixážny pult, 
• kabeláž. 

 
5.) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti: 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné  služby predložením výpisu 
z obchodného registra alebo predložením živnostenského listu. 
 

6.) Hodnota zákazky bez DPH:  Do 1.500,- Eur. 
 

7.) Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. 
 

8.) Variantné riešenie:  Nie je 
 

9.) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Počas trvania podujatia „Festival Big Bandov“ dňa  9.7.2017, v čase od 14:00 hod do 22:00 
hod 
 

10.)   Obhliadka miesta:  je nevyhnutná, je potrebné zohľadniť a posúdiť rozsah ozvučenia a prejsť 
si tech rider. 
 

11.)   Lehota predkladania cenových ponúk: 
  Do 19.6.2017 do 12:00 hod. 
  Ponuku je potrebné doručiť na e-mail: andrea.kozakova@cultusruzinov.sk  
 

12.)  Náležitosti cenovej ponuky: 
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
 Uchádzač uvedenie cenu nasledovne: 
 
• 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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Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním, inštaláciou, nastavením a obsluhou 
predmetu zákazky. 
 

13.)   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. 
 

14.)  Elektronická aukcia 
 NIE 
 

15.)  Kritériá na hodnotenie ponúk 
 Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky . 
 

16.)  Ďalšie informácie: 

16.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku    
         vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR bez  DPH za 

    celú zákazku. 
 
16.2  Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko   

všetky potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve.   

16.3 Osobný pohovor je možné dohodnúť  mailom na: richard.bednar@cultusruzinov.sk 
 alebo telefonicky na:  0903 967 097 
 

17.)  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 výrazne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila táto výzva na predkladanie ponúk. 

 

Príloha:  Nie je 
                                                                                                                                 

                                                                                                                               


