	Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
	Mestský úrad  – Városi hivatal
	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Výzva na predloženie cenovej ponuky	
Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb s názvom „Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“ v rámci postupu verejného obstarávania podľa  § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:	00305383
DIČ:	20 21 12 99 68

2. Typ zmluvy: objednávka vystavená verejným obstarávateľom. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Lokalita usporiadania Žitnoostrovského jarmoku – 2014 (Park voľného času a oddychu v Dunajskej Strede).

4. Kód CPV: 92370000-5: Služby zvukového technika

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom obstarávania je: „Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku“. Žitnoostrovský jarmok sa bude konať v dňoch 18. - 21. septembra 2014 v Parku voľného času a oddychu v Dunajskej Strede a počas týchto dní verejný obstarávateľ zabezpečí prostredníctvom externého dodávateľa prenájom javiska s kompletným ozvučením a osvetlením.

Minimálne požiadavky:
Minimálna veľkosť javiska: 9m x 8m, zakrytie min. 10,5m x 9,5m,
Maximálna veľkosť javiska: 15m  x 15m (do maximálnej veľkosti javiska je nutné započítať aj  rozmery samotnej nosnej konštrukcie javiska, nosnej konštrukcie osvetľovacej či ozvučovacej techniky, či samotného zariadenia osvetľovacej a ozvučovacej techniky, či rozmery ostatných zariadení súvisiacich s javiskom ako takým – maximálna veľkosť javiska nesmie prekročiť rozmery 15m x 15m),
Osvetľovacia technika minimum: 36 x PAR, 12 x LED PAR, 12 x SCANNER, 4 x 575 otočné hlavy,
Ozvučenie: min. od 10.000 do 20.000 W podľa požiadania. V cenovej ponuke je uchádzač povinný uviesť aj  systém ozvučenia.

6. Podmienky účasti

6.1. Osobné postavenie
Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v danom odbore, na preukázanie splnenia podmienok účasti. Doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako tri mesiace k dátumu lehoty stanovenej na predkladanie ponúk.

6.2. Ekonomické a finančné postavenie
-

6.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač je schopný zabezpečiť javisko s minimálnymi požiadavkami, ktoré sú definované v bode č. 5. Uchádzač predloží zoznam referencií. Referencia obsahuje zoznam realizovaných akcií, na ktorých dodávateľ zabezpečoval ozvučenie s vymenovaním konkrétnych odberateľov za posledné 3 roky (2011,2012 a 2013).
Cenový návrh uchádzača, ktorý nesplní podmienky účasti (resp. nedodá požadované podklady na preukázanie splnenia podmienok účasti ) nebude hodnotený.

7. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza z cien za jednotlivé služby. Výsledná cenová ponuka má obsahovať konkrétnu cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH za celú službu (na zabezpečenie javiska na 4 dni a na zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia počas týchto 4 dní).  

8. Variantné riešenia
Nie

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 18.09.2014 - 21.09.2014

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená po ukončení Žitnoostrovského jarmoku a jej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

11. Pokyn k predloženiu ponuky
Predložená ponuka má obsahovať:
	Základné údaje o spoločnosti (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ, IBAN, BIC, kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo),

Doklady v zmysle bodu č. 6 tejto výzvy na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Cenovú ponuku (vyplnená príloha č. 1).
Čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená príloha č. 2).

12. Kritéria na hodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia výsledná (konečná) cena.

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 1, osobne možno odovzdať v podateľni Mestského úradu v Dunajskej Strede, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 1. poschodie, kancelária č. 218, v termíne do 16.07.2014 do 10.00 hod. Na obálke je potrebné uviesť:
1.  „NEOTVÁRAŤ“.
2.	Názov predmetu obstarávania „Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“.
3. 	Identifikačné údaje uchádzača (Obchodný názov, sídlo/adresa, IČO).
4.  Meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg).
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 

14. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.10.2014

15. Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg 
E-mail: marian.herceg@dunstreda.eu 
Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg.č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk  

Dátum: 10.07.2014		
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD.
osoba splnomocnená na výkon VO
				           




Príloha č: 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie
Dátum zverejnenia výzvy: 10.07.2014
Termín na predkladanie ponúk: 16.07.2014 


Príloha č. 1

Cenová ponuka  na predmet zákazky „Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“   			


Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), predkladám nasledovnú cenovú ponuku na predmet zákazky „Výber dodávateľa na zabezpečenie javiska, ozvučenia a osvetlenia počas Žitnoostrovského jarmoku - 2014“ .	

	

Cena bez DPH v €
DPH v €
Cena s DPH 
* konečná cena v €
Cena služieb počas 18.09.2014-21.09.2014:



*konečná cena je pre platcov DPH cena s DPH, pre neplatcov DPH cena bez DPH
                         





V                               , dňa

									.............................................
									         Pečiatka, podpis

































Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie


Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), čestne vyhlasujem, že  v zmysle § 26 ods. (1)  písmena h) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov spoločnosť........................................................... nemá : 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,


V                               , dňa

									.............................................
									         Pečiatka, podpis





