
Výzva na predloženie ponuky 

Zverejnená vo VVO č. 201/2012 – 17. 10. 2012, por. č. 12430- WYS 

 

12430 - WYT 

Vestník č. 201/2012 - 17.10.2012 

Druh zákazky: Tovary. 
 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Úradný názov: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
IČO: 30794544  
Poštová adresa: Židovská 1  
PSČ: 81515  
Mesto/obec: Bratislava  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Sídlo verejného obstarávateľa  
Kontaktná osoba: Martin Čulen  
Telefón: 02/59 103 170 
Fax:    
E-mail: m.culen@bkis.sk, karasivan@stonline.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.bkis.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.bkis.sk  

 

 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach). 

 Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste: vyplňte prílohu A.II. 

 
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné 
podklady a doplňujúce dokumenty  

 

Úradný názov: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  
IČO: 30794544  
Poštová adresa: Židovská 1  
PSČ: 815 15  
Mesto/Obec: Bratislava  
Štát: Slovenská republika  
Kontaktné miesto (miesta): Sídlo verejného obstarávateľa  
Kontaktná osoba: Martin Čulen, Ing. Lichtneckerová  
Telefón: +421 259103170  
Telefón: +421 259103176  
Fax:    
E-mail: m.culen@bkis.sk, i.lichtneckerova@bkis.sk  
Internetová adresa (URL): http://www.bkis.sk  

 



 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto. 
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Organizácia riadená verejným právom 

 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 § 6 ods. 1 písm. d). 
 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis 

II.1.1.
Názov zákazky 
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a prezentačnej techniky pre potreby Bratislavského 
kultúrneho a informačného strediska. 

II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
b) Tovary. 

a) Stavebné práce 
b) Tovary 

 Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa. 
c) Služby 

 NUTS kód: 

  SK01. 
 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 

1. Rozsah prenajatej techniky na 95 dní je: a. 14 ks divadelný stmievač 12 kanálov/10A, s 
vlastnosťami i. riadenie DMX, ii. výstupný konektor 16 PIN pozdĺžny, iii. rise time 400us, iv. 
možnosť prepínania kriviek stmievania, v. možnosť nastaviť DMX adresu na každý kanál 
zvlášť, vi. musia mať test zapojenia reflektoru (v prípade, že nie je zapojený funkčný reflektor 
musí sa rozsvietiť kontrolka pre jednotlivý kanál) b. 8 ks reflektory Fresnel 650W/230V, c. 4 
ks reflektory Fresnel 2000W/230V, d. 18 ks reflektory PC 1000W/230V, e. 10 ks reflektory 
PC 2000W/230V, 2. Rozsah prenajatej techniky na 2 dni v mesiaci február 2013 v rozsahu a) 
16 x Rotačná hlava LED WASH b) 12 x Rotačná hlava SPOT250 c) 8 x LED bar 80cm 
3.Rozsawh prenajatej techniky na 2 dni v mesiaci apríl 2013 v rozsahu a) 12 x Rotačná hlava 
LED WASH b) 12 x Rotačná hlava SPOT250 c) 8 x LED bar 80cm 4. Rozsah prenajatej 
techniky na 3 mesiace na podujatiach Kultúrneho leta 2013 od 15.6.2013 do 15.9.2013 (počet 
dní nájmu : 92) v rozsahu: a) 8 x rotačná hlava LED WASH b) 8 x rotačná hlava SPOT250 c) 
12 x LED Bar 80cm d) 24 x PAR64LED 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 31224600-8. 

 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 31527000-6. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

 

Osvetľovacia technika, ktorá je uvedená v Opise predmetu zákazky sa bude prenajímať podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa počas platnosti zmluvy v predpokladanom rozsahu 95 
dní v roku 2013, v termíne február 2013 -2 dni, v termíne apríl 2013 2 dni, a v termíne od 
15.6.2012 do 15.9.2012, čo je 92 dní. 

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

 
Hodnota: 39999,0000 EUR 
 



II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 

 Hodnota: 12 
 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1. Podmienky účasti 
III.1.1. Osobné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. a to, že je 
oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto súťaže. Preukáže ich aktuálnych 
dokladom o oprávnení poskytovať službu, a to: - výpis zo živnostenského registra (predkladá 
fyzická osoba ), - výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba zapísaná v 
obchodnom registri ). 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Nevyžaduje sa. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže zoznamom dodávok rovnakých alebo obdobných 
ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2009, 2010, 2011) s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, 
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu 
o ich dodaní; Minimálna úroveň: Uchádzač predloží podľa bodu 3.1zoznam dodávok 
rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky a k nemu minimálne 2 referencie na 
rovnaký, resp. obdobný predmet zákazky ako je predmetom tejto súťaže za predchádzajúce 
tri roky (2009, 2010, 2011). Za obdobný predmet zákazky sa považuje prenájom rôznej 
osvetľovacej techniky aj inej, napr. zvukovej, prezentačnej a pod. Referencie budú 
obsahovať: obchodné meno odberateľa s adresou sídla alebo miesta podnikania, zmluvnú 
cenu v EUR s DPH, termín dodania (aby bolo možné posúdiť, či referencie sú za 
predchádzajúce tri roky, potvrdenie o kvalite poskytnutých služieb, kontakt na odberateľa, 
meno a telefónne číslo zodpovednej osoby; Upozorňujeme, že referencie musia obsahovať 
uvedené údaje. Čo robí referenciu referenciou a uchádzači nato zabúdajú je vyjadrenie sa 
objednávateľa zákazky o kvalite poskytnutých služieb, teda o kvalite služby, dodržaní ceny a 
dodržaní termínu poskytnutia služieb. Bez takéhoto vyjadrenia nejde o referenciu len o 
informáciu o poskytnutí služby. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich 
právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva 
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Zdôvodnenie Predloženie požadovaných dokladov má garantovať 
kvalitné plnenie zákazky, dokumentovať, že služby, ktoré ponúka uchádzač zodpovedajú 
technickým a finančným požiadavkám verejného obstarávateľa. 

 Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Je uvedená v bode III.1.3. 



III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 Nie. 
 

ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena. 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
2239/2012- VO 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

 Dátum: 31. 10. 2012 

 Úhrada za súťažné podklady: Nie. 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 Dátum: 12. 11. 2012. Čas: 11.00 h.  
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 Dátum: 13. 11. 2012. Čas: 11.30 h.  

 Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa, 3. posch. v zasadačke. 

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní 
ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na 
otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí 
predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho 
zastupovanie. V prípade účasti skupiny sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia 
všetkých členov skupiny. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. 
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 
zastupovanie, príp. poverením (originálom alebo úradne overenou fotokópiou). 

 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie. 

VI.2.

Ďalšie informácie 
 
1.Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov: Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby 
záujemcovia žiadosť o účasť (žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov) posielali 
elektronicky na obidve uvedené e-mailové adresy: a). m.culen@bkis.sk, (tel. č. +421 
259103170) b). i.lichtneckerova@bkis.sk (tel. č.+421 259103176) Verejný obstarávateľ 
poskytne SP elektronicky vo formáte pdf. Záujemca je povinný elektronicky potvrdiť prijatie 
SP v elektronickej forme. 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemcovia žiadosť o 
vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladoch 
posielali tiež elektronicky. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok 
uvedených vo výzve na predloženie ponuky a v súťažných podkladov sa považuje požiadavka 
doručená v elektronickej forme najneskôr do 2.11.2012 Od verejného obstarávateľa sa 
vyžaduje, aby v elektronickej podobe potvrdil záujemcovi prevzatie žiadosti o vysvetlenie. 
Žiadosť o účasť záujemcu bude obsahovať: obchodné meno, meno kontaktnej osoby, telefónne 
číslo a E-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné pre elektronickú komunikáciu v rámci 



zasielanie súťažných podkladov, vysvetľovania podmienok uvedených vo výzve na 
predloženie ponuky a v súťažných podkladoch. 3. Verejný obstarávateľ v súvislosti s § 9 ods. 7 
zák. č. 25/2006 Z. z. vyžaduje, aby uchádzači spracovali ponuku - v listinnej forme a v 
elektronickej forme na CD nosiči vo formáte pdf. v jednej zložke. Informácie, ktoré sa podľa 
osobitných predpisov nezverejňujú, uchádzači vymažú v ponuke, ktorú predkladajú v 
elektronickej forme. Ponuka predložená v elektronickej forme nebude obsahovať dokumenty, 
ktoré predkladá uchádzač na splnenie podmienok účasti. 4. Predmet zákazky bude financovaný 
zo zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 30 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia faktúry obstarávateľom, resp. doručenia faktúry 
obstarávateľovi. 5. K bodu II. Výsledkom zadávania podprahovej zákazky bude uzavretie 
zmluvy na prenájom osvetľovacej techniky podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.. 
Zmluva bude uzavretá na obdobie jedného roka alebo do vyčerpania finančného limitu pre 
podprahovú zákazku a to < 40 tis. EUR bez DPH, čo môže presiahnuť obdobie 1 roka. Verejný 
obstarávateľ takúto situáciu bude následne riešiť uzavretím dodatku k zmluve na predĺženie 
termínu účinnosti zmluvy a vyčerpania finančného limitu pre podprahovú zákazku. 6. Lehota 
viazanosti je do 20.01.2013. 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
15. 10. 2012 

 

 


