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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL l: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
IČO: 00598135
Hlavná 17,91701 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Hlavná 17,91701 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kapustová
Telefón: +421 333236434
Fax: +421 335936241
Email: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávatel'a (URL): http://www.skasz.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

1.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávatel'a
1.2.1. Druh verejného obstarávatel'a/obstarávateľa

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): príspevková organizácia zriadená mestom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS

11.1. Názovzákazky
Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí v Trnave

11.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
26
Hlavné miesto poskytovania služieb: Trnava
NUTS kód:
SK021

11.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s technickým zabezpečením desiatich kultúrnych podujatí
organizovaných verejným obstarávateľom v r. 2014 v exteriéroch aj interiéroch mesta Trnava.

11.1.4. Spoločnýslovník obstarávania (CPY)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 92000000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 92370000-5, 79952100-3

11.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
11.2.1. Celkovémnožstvo alebo rozsah

Technické zabezpečenie zahŕňa ozvučenie a osvetlenie organizovaných podujatí, zabezpečenie videoprojekcie, montáž
mobilného pódia a závesnej konštrukcie a iné služby súvisiace s organizovaním divadelných a hudobných podujatí.
Podrobné infomácie o podujatiach a požiadavky na technické zabezpenie sú uvedené v súťažných podkladoch. Súčasťou
požadovaných služieb je dovoz techniky, jej inštalácia a nastavenie, montáž pódia a zabezpečenie odbornej obsluhy.

11.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 33 000,0000 EUR

11.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 01.01.2014
Ukončenie: 31.12.2014

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
111.1. Podmienky účasti

111.1.1. Osobnépostavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Z hľadiska osobného
postavenia preukáže uchádzač splnenie podmienok účasti predložením aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať
požadované služby, v súlade s § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie,
doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou alebo iné oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov) alebo predložením potvrdenia úradu o zapísaní v zozname podnikateľov v zmysle § 128 ods. 1

1/3

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk


7 citovaného zákona.
Technická alebo odborná spôsobilost'
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú alebo odbornú
spôsobilosť preukáže uchádzač:
1. podľa § 28 ods. l, písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní predložením zoznamu poskytnutých
služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
- bol verejný obstarávatel' podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávatel', dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní.
Zoznam dodávok musí obsahovať zákazky podobného charakteru ako požadovaný predmet zákazky, t.z., ozvučenie,
osvetlenie, videoprojekciu, dodanie mobilného pódia a pod., pre divadelné predstavenia a hudobné festivaly a koncerty
konané v exteriéroch a v interiéroch.
2. podľa § 28 ods. l, písm. g) zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
Uchádzač s údajmi o vzdelaní a praxi riadiacich zamestnancov v ponuke predloží:
- kópiu platného osvedčenia o prácach vo výškach a nad vol'nou híbkou v zmysle vyhlášky SÚBPa SBÚč. 374/1990 Zb,
- kópiu preukazu obsluhy zdvíhacích zariadení vydaného v súlade s §16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §15 a §17 vyhlášky
MPSVaR SRč. 508/2009.
3. podľa § 28 ods. l, písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má
uchádzač k dispozícii na poskytnutie služieb.
Uchádzač zároveň predloží:
-k elektrickým rozvodom a používaným elektrickým zariadeniam kópie platných protokolov o prevedení kusových skúšok,
kópie revíznych správ podl'a platných noriem,
- kópie záznamov z odborných prehliadok zdvíhacích zariadení v súlade s § 13vyhlášky MPSVaR SRč. 508/2009 Z.z. a
platnými STN.
- špecifikáciu používaného mobilného pódia a závesnej konštrukcie a kópie certifikátov a vyhlásení o zhode.
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač môže využiť technické a odborné kapacity inej osoby
bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávatel'ovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spolupôsobnosť využíva na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí splňať podmienku účasti podľa §
26 ods.1, písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou predloženého zoznamu podľa
§ 28 ods.1, psm. a) zákona o verejnom obstarávaní boli minimálne:
- 1 zákazka potvrdená odberateľom, pri ktorej uchádzač poskytoval služby v uvedenom rozsahu pre divadelné
predstavenia konané v exteriéri,
- 1 zákazku potvrdená odberateľom, pri ktorej uchádzač poskytoval služby v uvedenom rozsahu pre divadelné
predstavenia konané v interiéri,
- 2 zákazky potvrdené odberateľmi, pri ktorých uchádzač poskytoval služby v uvedenom rozsahu pre hudobné koncerty
alebo festivaly rôznych žánrov a finančná hodnota poskytnutých služieb pre každé jednotlivé podujatie bola vyššia ako 8
000 EURs DPH.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP

111.1.3.

1V.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1V.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Volba: Najnižšia cena
IV.l.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie
IV. 2. Administratívne informácie

1V.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávatel'/obstarávatel'
UTSO/51/2013

1V.2.2. Podmienky na získanie sút'ažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 16.07.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.07.201309:00

1V.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.07.2013 10:00
Miesto: Otváranie obálok časti označenej ako "Ostatné" je neverejné

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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/ VI.l.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu Iprogramu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Súťažné podklady budú uchádzačom zasielané na základe písomnej žiadosti výhradne elektronickou poštou na e-mailovú
adresu uvedenú v žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne
na adrese verejného obstarávateľe po predchádzajúcom telefonickom dohovore v pracovných dňoch v čase od 8.00 do
14.00 hod. V písomnej žiadosti záujemca uvedie svoje obchodné meno, sídlo, adresu pre poštový styk, meno, telefón a
e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Žiadosť môže byť doručená poštovou zásielkou, naskenovaná e-mailom alebo
osobne.
V zmysle § 39. ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní musí byť ponuka uchádzača predložená v lehote na predkldanie
ponúk tak, aby obsahovala samostatné oddelenú a uzavretú časť "Ostatné" a samostatnú a uzavretú časť "Kritéria". V
súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní otváranie časti "Ostatné" je neverejné. Termín a miesto otvárania
časti "Kritéria" verejný obstarávateľ oznámi v súlade s § 41 ods. 3 všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku a
ktorých ponuka nebude z procesu vyhodnocovania vylúčená.
Dátum odoslania tejto výzvy
28.06.2013
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