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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s
profesionálnym odpalom dňa 1.1.2019“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina

IČO:

00321796

Kontaktná osoba: PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zadávania zákazky je kompletné zabezpečenie novoročného ohňostroja, konaného dňa
1.1.2019 o 18:00 hod
(vrátane inštalácie a obsluhy na mieste plnenia, odpratania použitých obalov
z ohňostroja a vyčistenia priestoru odpalu).
V ohňostroji by mali byť použité rôzne guľové a valcové bomby rôznych kalibrov, útvarov a efektov,
kompakty rôznych útvarov (vlny, vejáre,..) s rôznym počtom rán a efektom, rímske sviece
a výmetníky. Ohňostroj by mal byť zakončený veľkolepými výškovými efektmi. Prípadne obdobné
alternatívy. Farebnosť ohňostroja nie je pevne zadaná.
Termín novoročného ohňostroja: 1.1.2019 o 18:00 hod z budovy Mestského divadla Žilina.
Trvanie novoročného ohňostroja: 6-8 minút.

Minimálne požiadavky na množstvo odpaľovaných rán:
Kompakt 64 rán kaliber 30mm 6 ks
Kompakt 81 rán kaliber 30mm 4 ks
Kompakt 100 rán – vejár kaliber 30mm 1 ks
Kompakt 100 rán – vlna kaliber 30 mm 1 ks
Kompakt 100 rán kaliber 30mm 4 ks
Kompakt 150 rán kaliber 25mm 2 ks
Kompakt 200 rán kaliber 30mm 2 ks
Rímske sviece

3 ks

Guľové a valcové bomby kaliber 75mm 60 ks
Guľové a valcové bomby kaliber 100mm 30 ks
Výmetníky kaliber 50mm 8 ks
Kontakt: Ing. Štefan Vančík, 041/7063319
Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Podmienkou pre zapojenie do procesu verejného
obstarávania je disponovať osvedčením: Preukaz odpaľovača ohňostrojov.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Lehota dodania zákazky: 1.1.2019
Lehota plnenia: 1.1.2019

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 2100.00 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 20. 11. 2018 o 9,00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

10. Miesto poskytnutie sluzieb
Mestský úrad Žilina

11. Obsah ponuky
Cenová ponuka, Preukaz odpaľovača ohňostrojov.

12. Doplnujuce informacie
S pozdravom
PhDr. Stanislava Rudincová
00421417063110
Mesto Žilina, odborný referent špecialista

