Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/ služby/práce
„technicko-organizačného zabezpečenia pre slavnostné podujatie Národna cena za dizajn
2015“
v rámci prieskumu trhu podľa § 9 ods. 9 zák. č. 2 5/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenské centrum dizajnu
IČO: 00699993, DIČ:2020831329 – nie sme platcom DPH
Sídlo: Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava
Tel.č: 02/20477315 Oddelenie projektov
E-mail: margita.michlikova@sdc.sk
2. Typ zmluvy :
Zmluva na služby podľa § 269 Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto konania podujatia – Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 12, Bratislava
4. Podrobný opis predmetu zákazky
- Grass Valley 110 ovládací panel
- 2 x sony pmw-350k HD kamera s externým ovládaním zoom + kameraman
- eimage statívy na kamery s 100mm hlavou
- hd / sd distribučný systém na - 4x plazma plus projektor
- video transcoder na prípravu dodaného materiálu na prehrávanie a počítačový playout
systém s technikom
- PA systém na live ozvučenie priestoru vrátane mikrofónov a zvukára
- doprava inštálacia a deinštalácia na 4. poschodie bez výťahov
- comer LED systém s diaľkovým ovládaním svetiel
- 4ks plazma / lcd + stojan
- projektor na umiestnenie na trámy v podkrovnej sále
- ľahké elektrické plátno na umiestnenie na trámy v podkrovnej sále 3x4 m
- doprava inštalácia a deinštalácia v podkrovných priestoroch bez výtahov
- komunikačný sytém pre dorozumievanie moderátora, réžie a výkonu produkcie
- réžia + bodovy scenár + vykonná produkcia
- hudba pre ceremoniál podujatia
- prenájom zvukového štúdia a nahrávka jinglov a komentárov pre event
5. Rozsah predmetu zákazky:
Technicko – organizačné zabezpečenie podujatia pre cca 300 pozvaných hostí v trvaní 1 –
1,5 hod, dňa 29. 5. 2015 o 18.00 hod.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zakázky
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7. Spôsob tvorby ceny.
Uviesť cenu jednotlivých položieka a celkovú výslednú cenu.
.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Termín konania podujatia
29.5.2015
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk
a/ Dňa 28. 2. 2015
b/ Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej
istej adrese
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy ; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v
lehote splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje
preddavok.
11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
- najnižšia cena a dodržanie podmienkok uvedených v zadaní
b)Spôsob hodnotenia kritérií :
Cena predmetu zákazky vrátane DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:
nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie
ponúk bude ponuky hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude
priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď.
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste,
ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami..
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
RNDr. Margita Michlíková
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie .
..........................
Bratislava 23. 2. 2015
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