Príloha č.1: Ozvučenie a osvetlenie podujatia „Konc jak živé“ Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie podujatia „Konc jak živé“
Dátum dodania: 26.03.2022
Miesto: Kultúrny dom, Zohor
Typ

Popis zariadenia

Požadované
množstvo

Ozvučenie a osvetlenie cimbalovej hudby, ľudových
rozprávačov a spevákov. Prenájom potrebnej techniky,
vrátane svetelnej techniky a obsluhy, inštalácie, vrátane
dopravy na miesto a z miesta konania podujatia.
Termín: 26.03.2022 v čase od 14:00 do 20:00.
Zvuková technika

- 2x reproduktory 1500 W aktívne

Ozvučenie a
osvetlenie

- 3x odposluchy reproduktory 75o W
- 4x hand mikrofóny
- 8x káblové mikrofóny
- 4x štipcové mikrofóny
- 12 ks. stojanov na mikrofóny
- zvukársky pult (minimálne 16 vstupov)
- efekty hall, reverb, delay
- notebook
- XLR káble
- 1x hlavný zvukový technik
- 1x pódiový zvukový technik
Svetelná technika
- 2x reflektor 500W (prip. LED ekvivalent)
- 2x 20 m kábel, predlžovačky

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH
(adresa, telefón, email, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi):

podpis osoby oprávnenej jednať za uchádzača, alebo v jeho mene, pečiatka:

Jednotka

Cena za
jednotku bez
DPH

Cena celkom bez
DPH

Príloha č. 2
Identifikačné údaje uchádzača
,,Osvetlenie a ozvučenie podujatia Konc jak živé“
Obchodný názov spoločnosti:
Ulica, číslo:
PSČ:
Mesto:
Internetová stránky:
Štatutárny zástupca
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
Všeobecné identifikačné údaje
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
V....................., dňa ..................
............................................
podpis a pečiatka

Príloha č. 3

Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač (obchodné meno a sídlo
podnikania) .............................................................................................................
................................................................................................................................
.............
týmto

vyhlasuje,

že

je

dôkladne

oboznámený

a súhlasí

s podmienkami

obstarávania: ,,Ozvučenie a osvetlenie podujatia Konc jak živé“, ktoré sú určené
vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
-

všetky

vyhlásenia,

potvrdenia,

doklady,

dokumenty

a údaje

uvedené

v ponuke sú pravdivé a úplné,
-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo
politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné
kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo
technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá
ponuku.

V .................................., dňa .....................................

...................................................
Podpis a pečiatka

Čestné vyhlásenie

Uchádzač (obchodné meno a sídlo
podnikania) .............................................................................................................
................................................................................................................................
.............
týmto vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného
postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V............................ dňa...................................

....................................
meno a priezvisko,
funkcia
podpis

