
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201919367_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia
Sídlo: Židovská 1, 81515 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30794544
DIČ: 2021795358
IČ DPH: SK2021795358
Číslo účtu:
Telefón: 0259103176

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SAP SOUND, s. r. o.
Sídlo: Vajnorska 5, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43941184
DIČ: 2022524834
IČ DPH: SK2022524834
Číslo účtu:
Telefón: 0903208986

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ozvučenie podujatí
Kľúčové slová: Ozvučenie, Zvuk, Zvuková technika
CPV: 92370000-5 - Služby zvukového technika; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu); 92300000-4 - Služby v oblasti zábavy; 92312100-2 - Zábavné služby divadelnej 
produkcie, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov; 51313000-9 - Inštalácia 
zvukových zariadení

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ozvučenie podujatí

Funkcia

Ozvučenie podujatí počas celého obdobia plnenia zmluvy, vrátane prípravy, inštalácie, demontáže a odbornej obsluhy a 
zvukárov

Charakter ozvučenia je pre jednoduchosť rozdelený do 3 typov podľa náročnosti. To znamená, že každá požiadavka na 
ozvučenie sa zaradí do jednotlivého typu ozvučenia. Obstarávateľ má právo požadovať pre jednotlivý typ ozvučenia všetky 
komponenty uvedené pre daný typ ozvučenia, ale nie je to nutnou podmienkou

Dodávateľ musí byť schopný zabezpečiť minimálne 5 rôznych typov ozvučenia súčasne v rámci kraja miesta plnenia

Objednávateľ je povinný objednávku na uskutočnenie podujatia so špecifikáciou doručiť minimálne 5 dní pred dátumom 
podujatia dodávateľovi služby. Objednávka obsahuje – dátum, miesto, čas kedy musí byť pripravené ozvučenie na skúšku, typ
a rozsah podujatia, prípadne bližšie špecifikácie

Celková hodnota zákazky sa vypočíta ako súčet jednotlivých typov ozvučenia podľa prílohy a to: 50 x TYP1, 35 x TYP2, 10 x 
TYP3,

Počet jednotlivých jednotlivých typov podujatia závisí od aktuálnych požiadaviek dramaturgie a plánu činnosti obstarávateľa a 
môže sa meniť v priebehu trvania zmluvy

Poskytovateľ služby sa musí dostaviť včas na podujatie, tak aby bol pripravený na skúšku v zmysle objednávky.
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Podujatím sa rozumie ozvučenie jedného pódia na jeden deň

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technická špecifikácia ozvučenia TYP1 - výkon 
zvukového systému na jeden kanál W 800

Technická špecifikácia ozvučenia TYP2 - výkon 
zvukového systému na jeden kanál W 2500

Technická špecifikácia ozvučenia TYP3 - výkon 
zvukového systému na jeden kanál W 8000

Dĺžka prívodného kábla na napájanie celého ozvučenia m 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Mixážny pult pre ozvučenie TYP1
Analógový alebo digitálny 16 vstupov, 2 x výstup, 4 x pomocný 
výstup, 3 pásmové korekcie (1 x parametrické),  centrálny 
napájanie phantom

Procesory k mixážnemu pultu pre TYP1 (pri digitálnom 
pulte sú implementované priamo do pultu)

2 x dynamický procesor kombinovaný kompresor, limitér, gate, 2 x 
univerzálny dozvukový procesor, 

Monitory pre ozvučenie TYP1 4ks/ 2 monitorové cesty, monitorová mixáž sa nevyžaduje, výkon 
min 200W

Bezdrôtové mikrofóny pre ozvučenie TYP1
4 x digitálna sada prijímač, handka, bodypack vysielač vrátane 
náhlavnej sady - SHURE ULXD alebo ekvivalent pracujúci v 
pásmach do 800MHz

Mikrofóny a D.I. boxy pre ozvučenie TYP1

4 x D.I. Box, 4 spevové mikrofóny, 8 nástrojových mikrofónov 
vrátane stojanov, kvalita  a typ mikrofónov musí zodpovedať 
svetovému štandardu podľa požiadaviek ozvučovaných 
umeleckých telies

Prehrávanie médií pre ozvučenie TYP1
 musí byť zabezpečené prehrávanie z USB, CD audio, CD-MP3 - 
notebook s mechanikou a potrebným software alebo samostatný 
prístroj DENON 300Z MKII alebo ekvivalent

Signálová kabeláž pre ozvučenie TYP1, TYP2, TYP3,
schopná pripojiť všetky požadované zariadenia plus musí byť k 
dispozícii pripojenie cez konektor JACK 3,5mm, 2 x CINCH, 2 x 
XLR pre externé zariadenia odberateľa

Silová kabeláž pre ozvučenie TYP1, TYP2, TYP3, Pogumovaný kábel, krytie IP44

Mixážny pult pre ozvučenie TYP2
Analógový alebo digitálny 32 vstupov, 2 x výstup, 8 x pomocný 
výstup, 4 pásmové korekcie (2 x parametrické),  phantom na 
každom vstupe

Procesory k mixážnemu pultu pre TYP2 (pri digitálnom 
pulte sú implementované priamo do pultu)

6 x dynamický procesor kombinovaný kompresor, limitér, gate, 2 x 
univerzálny dozvukový procesor, 

Monitory pre ozvučenie TYP2 6ks/ 6 monitorových ciest, monitorová mixáž sa nevyžaduje, výkon 
min 400W

Bezdrôtové mikrofóny pre ozvučenie TYP2, TYP3
8 x digitálna sada prijímač, handka, bodypack vysielač vrátane 
náhlavnej sady - SHURE ULXD alebo ekvivalent pracujúci v 
pásmach do 800MHz, externá anténa

Mikrofóny a D.I. boxy pre ozvučenie TYP2, TYP3

10 x D.I. Box, 8 x spevové mikrofóny, 16 nástrojových mikrofónov 
vrátane stojanov, kvalita  a typ mikrofónov musí zodpovedať 
svetovému štandardu podľa požiadaviek ozvučovaných 
umeleckých telies

Špeciálne mikrofóny pre ozvučenie TYP2, TYP3 6 x štipcové mikrofóny na husle a dychové nástroje, 1 x ucelená 
sada mikrofónov na bicie nástroje

Prehrávanie médií pre ozvučenie TYP2, TYP3,
2 x nezávisle - musí byť zabezpečené prehrávanie z USB, CD 
audio, CD-MP3 - notebook s mechanikou a potrebným software 
alebo samostatný prístroj DENON 300Z MKII alebo ekvivalent

Mixážny pult pre ozvučenie TYP3
Digitálny 56 vstupov, 16 výstupov, dynamické procesory na 
každom vstupe, ekvalizér na každom výstupe, 4 pásmové 
korekcie, phantom na každom vstupe, 4 dozvukové procesory,

Stagebox pre ozvučenie TYP3, Digitálny StageBox aj prenos všeobecne uznávaným štandardom 
Rocknet, Dante alebo ekvivalent

Monitorový pult pre ozvučenie TYP3,

Musí byť k dispozícii na vyžiadanie digitálna monitorová mixáž, 
kapacitne primeraná FOH pultu a počtu požadovaných 
monitorových ciest, rozbočenie realizované v rámci digitálneho 
stageboxu
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Rozbočenie pre ozvučenie TYP3, Musí byť k dispozícii 32 kanálové analógové rozbočenie na 3 
výstupy

Monitory pre ozvučenie TYP3 8ks/ 7 monitorových ciest, výkon min 400W, 

Kvalita požadovaných zariadení
Musí zodpovedať požiadavkám interpretov, musí mať osvedčenie 
o zhode pre Európsku úniu, bez zjavného poškodenia 
ohrozujúceho bezpečnosť alebo kvalitu produkcie

Odborná obsluha a zvukári pre ozvučenie TYP3, preukázateľná prax min 5 rokov, aspoň jedna osoba znalosť 
anglického jazyka

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nevyhnutnou súčasťou služieb Ozvučenie podujati je aj poskytovanie Dopravy a inštalácie  na mieste plnenia

Poskytovateľ služby je povinný chrániť používané technológie pred nepriazňou počasia svojpomocne - (objednávateľ  nebude 
poskytovať napr. stan na zvukovú réžiu a podobne)

Poskytovateľ služby je povinný do 3 dní od ukončenia súťaže predložiť špecifikáciu cien pre jednotlivé typy ozvučenia a presnú
špecifikáciu poskytovaného technického vybavenia pre jednotlivé typy ozvučenia

Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť technické údaje o doprave v prípade, že sa jedná o miesto plnenia v zóne s 
dopravnými obmedzeniami minimálne tri dni pred dátumom plnenia

Poskytovateľ služby zodpovedá za bezpečnú prevádzku použitých zariadení v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov

Ak poskytovateľ služby nedodrží stanovený termín nástupu na podujatie, je povinný zaplatiť 500,- € za každú hodinu 
omeškania, maximálne však 2000,- € za každé podujatie

Ak poskytovateľ služby nedodrží požadovanú technickú špecifikáciu je povinný zaplatiť pokutu 1000,- €. Pokiaľ dodávateľ 
nedodrží špecifikáciu v troch prípadoch, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany obstarávateľa

V súčasnosti nie je možné definovať termíny jednotlivých podujatí, nakoľko podliehajú schvaľovaciemu procesu zriaďovateľa. 
Počet podujatí uvedený pre kalkuláciu nemusí byť z tohto dôvodu v zmluvnom období vyčerpaný

Zmluvná cena je maximálna a nemusí byť vyčerpaná z dôvodu zmien plánovacieho kalendára kultúrnych podujatí a úprav 
rozpočtov v priebehu zmluvného obdobia. Poskytovateľ uzavretím zmluvy vyjadruje svoj súhlas s možnosťou nedočerpania 
zmluvnej ceny.

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so zákonnou požiadavkou na zápis dodávateľa  v registri partnerov verejného sektora

Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných 
podmienok tejto zákazky.V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný 
obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Židovská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2019 00:00:00 - 31.10.2019 23:55:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 41 850,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 50 220,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.06.2019 11:38:06

Objednávateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SAP SOUND, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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