Výzva na predloženie ponuky
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec , ako vyhlasovateľ
súťaže v zmysle § 281 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z.z (Obchodný zákonník) týmto
zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa na predmet zákazky:

„SENECKÉ LETO 2020“
1.

Identifikácia vyhlasovateľa.

Názov:
Adresa:
Krajina:
Webové sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Obchodný register:

Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.
Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec
Slovenská republika
http://www.slnecnejazera.eu
Ing. Róbert Podolský, konateľ
44 537 476
SK2022742293
Okresný súd Bratislava, Oddiel: S.r.o., Vložka číslo: 56029/B

2. Osoba poverená zadávaním zákazky:
Kontaktné miesto:
obstaráme s.r.o., Kupeckého 5 , 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Šarmír, sarmir@obstarame.sk, +421 903 299 288
3. Predmet súťaže:
„Senec Leto 2020“
Druh zákazky :
Delenie zákazky:
Číslo zákazky:

Zákazka na poskytnutie služieb
Zákazka sa nedelí na časti
OB19SNC74

4. Opis zákazky:
4.1. Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. (SCR) a Mesto Senec každoročne zabezpečovali vo vlastnej

4.2.

réžii kultúrno – spoločenské podujatie Senecké leto. Za toto obdobie sa Senecké leto vypracovalo
medzi obľúbené a vysoko navštevované podujatia v širokom okolí.
Vyhlasovateľ hľadá stabilného a skúseného partnera, ktorý zabezpečí organizáciu a priebeh
festivalu po technickej ako aj programovo-umeleckej stránke.
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4.3.

Požiadavky vyhlasovateľa na dodávateľa:
a. program
-

min. 2 headlineri
detské vystúpenia
senecké súbory a skupiny
ohňostroj, ktorý zabezpečí vyhlasovateľ v spolupráci s Mestom Senec (presný čas bude
spresnený)
diskotéka po skončení hlavného programu, max. do 04:00 hod.

b. termín: sobota 13.06.2020 (od cca 12:00 začne program)

c. Mesto Senec poskytne názov podujatia „Senecké leto“ pre úspešného uchádzača aj
oprávnenie pre generálneho partnera na použitie názvu.
d. Nájom za využitie priestorov Slnečných jazier Juh na obdobie od 12.06.2020 do
14.06.2020 predstavuje sumu 20 000 EUR. Úhrada nájmu je požadovaná v dvoch
splátkach pred začatím podujatia.
e. Poskytnúť Mestu Senec 2000 voľných vstupeniek.
Miestom dodania predmetu zákazky: Mesto Senec
5. Typ zmluvného vzťahu: zmluva o dielo podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.
6. CPV kód :
79952000 – Služby na organizovanie podujatí
79952101 – Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
7. Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie mesta Senec.
8. Lehota poskytnutia služby: v čase 12.-14.06.2020
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Nevzťahuje sa k danej zákazke.
10. Financovanie predmetu zákazky: zdroje uchádzača (výnosy z predaja vstupeniek, sponzoring
a iné zdroje)
11. Lehota predkladania návrhov: je špecifikovaná v systéme JOSEPHINE na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5013/summary
12. Predkladanie návrhov: prostredníctvom systému JOSEPHINE na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5013/summary
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia návrhov:
a. program – hodnotenie kreativity navrhovaného programu a technického riešenia podujatia
(max. 35 bodov)
b. rozpočet – realizovateľnosť navrhnutého rozpočtu (max. 15 bodov)
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c. výška vstupného – doterajšie vstupné bolo vo výške 5 € predpredaj / 7,50 € Ticketportal / 10 €
na mieste na dospelú osobu, 5 € dieťa / ZŤP (max. 20 bodov)
d. doterajšie skúsenosti uchádzača (referencie) s obdobným podujatím (max. 30 bodov)
Spôsob uplatnenia kritérií:
-

pri kritériu c. výška vstupného sa hodnotí základné vstupné, teda pre dospelého pri kúpe
v Ticketportali resp. obdobnom mieste online predaja
každý člen poroty pridelí k predloženému návrhu počet bodov za plnenie kritéria,
následne je počet bodov za plnenie každého kritéria a. – d. spriemerovaný a súčet takto získaných
bodov je výsledným počtom bodov
ak uchádzač dosiahne v niektorom z kritérií menej ako 30% bodov za dané kritérium, jeho návrh
nebude ďalej vyhodnocovaný (a. – min. 10,5 bodu, b. – min. 4,5 bodu, c. – min. 6 bodov, d. – min.
9 bodov)

14. Obsah návrhu:
Návrh uchádzača musí obsahovať:
14.1. Predbežný návrh programu na podujatie
- uchádzač predloží návrh programu
- pri programe treba naplniť požiadavky SCR uvedené v bode 4.2. tejto výzvy.
- program musí
14.2. Predbežné súhlasy 2 kľúčových účinkujúcich (headlinerov)
- uchádzač predloží mailovú prípadne listovú komunikáciu, z ktorej bude vyplývať
predbežný súhlas umelca resp. jeho splnomocneného zástupcu (managera) s vystúpením
na podujatí v navrhovanom termíne
14.3. Návrh technického vybavenia podujatia
14.4 Predbežný návrh rozpočtu a vstupného (rozpočet bude obsahovať príjmy a výdavky, na
strane príjmov predpokladaná suma za vstupné, sponzoring resp. iné príjmy, na strane výdavkov
špecifikáciu jednotlivých výdavkov)
- uchádzač vyplní prílohu č. 2 tejto výzvy
14.5. Súhlas s obchodnými podmienkami
- uchádzač predloží podpísaný návrh zmluvy
14.5. Podmienky účasti:
14.5.1. Uchádzač predloží doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO:
Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
14.5.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – postačí výpis z internetu..
14.5.3. Doklady je potrebné naskenovať a vložiť do systému JOSEPHINE.
14.5.4. V zmysle § 152 ods. 1 ZVO, môže uchádzač nahradiť doklady podľa bodu 15.2.2 zápisom
do zoznamu hospodárskych subjektov.
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14.5.5. V zmysle § 34 ods. 1, písm. a) ZVO (technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť)
uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich max.
5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením podujatia, lehôt dodania, počet
návštevníkov a odberateľov s uvedením kontaktnej osoby (meno, priezvisko, tel., email), kde si
vyhlasovateľ môže referencie overiť.
Pokyny pre uchádzača:
Uchádzač predloží zoznam dodávok (verejný obstarávateľ nepožaduje referenciu v zmysle § 12
ZVO), postačí zoznam dodávok s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (aj s uvedením
kontaktnej osoby s telefónnym číslom a emailom pre prípadné overenie si predložených údajov.)
15. Vyhradenie práva
Vyhlasovateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom
oznámi, že neboli úspešní.
16. Systém Josephine
Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky v systéme Josephine. Na predloženie ponuky je
potrebné registrovať subjekt uchádzača v systéme. Autentifikácia je dobrovoľná. Viac informácií
o používaní systému získajú záujemcovia a uchádzači na adresách:
registrácia: https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf
manuál záujemcu-uchádzača:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf.
V Senci 24.09.2019

........................................................
Ing. Róbert Podolský
konateľ
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.

Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Rozpočet – formulár na vyplnenie
Príloha č. 3: Zoznam poskytnutých služieb – formulár na vyplnenie
Príloha č. 4: Zmluva (návrh)
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Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Kompletné, organizačné a technické zabezpečenie Seneckého leta 2020, scenár a réžia podľa
požiadaviek vyhlasovateľa súťaže
Úspešný uchádzač musí byť schopný zabezpečiť všetky administratívne, technické a organizačné
požiadavky vyhlasovateľa súťaže a operatívne reagovať na požiadavky umelcov
Miesto realizácie Diela:
Slnečné jazerá JUH, Senec
Doba prenájmu pozemkov na účely Diela: 12.06.2020 – 14.06.2020.
Vyhlasovateľ poskytne názov podujatia „Senecké leto“ pre AGENTÚRU, aj oprávnenie pre
generálneho partnera na použitie názvu.
Úspešný uchádzač poskytne Vyhlasovateľovi 2000 voľných vstupeniek.
-

-

1. PROGRAM
o termín: sobota 13.06.2020 od cca 12:00 začne program
o min. 2 headlineri
o detské vystúpenia
o senecké súbory a skupiny
o ďalší umelci a moderátor
o scenár a réžia
o ohňostroj, ktorý zabezpečí vyhlasovateľ v spolupráci s Mestom Senec (presný čas bude
spresnený)
o diskotéka po skončení hlavného programu, max. do 04:00 hod
o Sprievodné akcie (zapojenie návštevníkov do diania na Slnečných jazerách) .
2. PRIESTOROVÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
o Hlavné javisko je existujúce vybudované javisko amfiteátra v areáli Slnečných jazier JUH
o Druhé javisko: zastrešené javisko - rozmery najmenej 12 x 14 m, ktoré treba vybudovať

o
o
o
o

VIP stan vrátane zariadenia, Občerstvenie počas akcie pre umelcov

Technické zázemie pre umelcov s minimálne 4 šatňami,
Zábrany pred pódium /30m nášľapných zábran + 50m ľahkých zábran/,
Zvuková a svetelná technika (podľa požiadaviek umelcov), Odporúčané vybavenie je
súčasťou Opisu predmetu zákazky nižšie,

o Najmenej jednu veľkú obrazovku minimálnych rozmerov 3x4 m na premietanie diania na
-

hlavnom javisku,
3. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

o SBS s dostatočným počtom členov treba počítať so strážením areálu aj pri budovaní
a demontáži javiska,
o Záchrannú a zdravotnícku službu počas celého dňa + sanitka,
o Mobilné WC najmenej 20 ks (ráta sa s viac ako 10 tisíc návštevníkmi) /vrátane údržby
počas celej akcie/
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o

Občerstvenie sa bude podávať v kompostovateľných materiáloch

o Zabezpečenie priebežného upratovania. Kompletného vyčistenia a odvezenia
odpadkov po ukončení podujatia, Úspešný uchádzač najneskôr mesiac podujatím
predloží zmluvu so zmluvy so subdodávateľom
o Poplatky SOZA,
-

4. PROPAGÁCIA

o Zabezpečenie fotografickej a video dokumentácie, dokumentujúce jednotlivé
vystúpenia, min. 5 min video z každého podujatia a min. 3 fotografie z každého
vystúpenia, dodá na CD nosiči do 15 dní po skončení podujatia,
o Sociálne siete
o Zabezpečenie a voľba spôsobu propagácie na strane dodávateľa.
V súvislosti so zmenenou bezpečnostnou situáciou v Európe a na základe žiadosti Policajného
zboru Vás upozorňujeme na potrebu prijať zvýšené bezpečnostné opatrenia v zákonom
stanovených možnostiach a to aj vyšším počtom aktívnych členov bezpečnostnej služby počas
konania podujatia.

Preferované vybavenie Senecké leto 2020
Efektové osvetlenie:
Avolites Pearl Expert - DMX kontroler
Clay Paky Alpha spot HPE 1200W
Clay Paky Alpha wash 1200W
Clay Paky Alpha Beam 1500W
Clay Paky Sharpy
Clay Paky A.LEDA K 10
ADB 4 light
ADB 2 light
Sunstrip Active DMX
LDR Tono 2kW
Folow spot Clay Paky 1200W
Výkonová jednotka SRS dimmer 2kW chanel
Výkonová jednotka SRS power 3 kW chanel
Hazer Look
Náplň pre hazer Look
Ventilátor Magic FX
Kabeláž 380V, 220V, DMX + splitre, SOX

1 ks
16 ks
24 ks
6 ks
20 ks
20 ks
8 ks
12 ks
16 ks
8 ks
2 ks
48 ch
48 ch
2 ks
6l
2 ks
set
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GSP 10x12/9m PA wings 1,6m,stage:
Roof Milos
Roof Milos FOH
Stage 12x10m/1,2m
Stage mólo 8x2m/1,2m
Stage pripravovna 6x6m/1,2m
Zastresenie stage pripravovna
Stage monitor 6x6m/1,2m
Zastresenie stage monitor
Stage FOH 6x5m/0,4m
Zastresenie stage FOH
Schody so zábradlím
Zavetrovací set,nohy
Motor 1t
Kontroler motorový
Materiál pre rigging

set
set
120m²
16m²
36m²
set
36m²
set
30m²
set
12m²
set
12 ks
2 ks
set

Video:
LED P 4,8 6x4m
Riging pre LED
Video réžia
Kamera
DVD
Footige
Kabeláž video

1 ks
set
1 ks
2 ks
3 ks
set
set

Ozvučenie:
L-Acoustics dV-DOSC - line array systém
L-Acoustics dV-SUB - mid-basový reprobox
L-Acoustics SB-28 - subbasový reprobox
L-Acoustics LA-8 - zosilovač
L-Acoustics riging
L-Acoustics 115 HiQ - odposluchový reprobox
L-Acoustics LA-8 - zosilovač pre odp.
YAMAHA CL5
YAMAHA PM5D RH
CD+MD Tascam + USB + MP3,..
UPS 1kW
Mikroporty
zberové mikrofóny
Mikrofóny
Kabeláž

18 ks
6 ks
8 ks
4 ks
2 ks
12 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
set
set
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Špeciálne efekty:
Magic FX Kabuki drop
Magic FX Super Blaster XL / konfety /
Magic FX CO2 JET
Magic FX Stage Flame / ohne /
Kabeláž video

Ostatné náklady:
Zvukár
Osvetlovač
Zvukový technik
Rigger
Svetelný technik

20 ks
2 ks
4 ks
4 ks
set

2x
1x
2x
2x
2x
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