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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

PRE NIE BEŽNE DOSTUPNÉ ZÁKAZKY 

 

SLUŽBA 
 

 

Dovoľujeme si požiadať Vás o predloženie ponuky pri zadávaní zákazky v súlade s ust. § 117 a nasl. 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky:  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Čata 

Sídlo:  Hlavná 80, 935 63 Čata 

Zastúpený: Marian Csákvári, starosta 

IČO:  00587672 

DIČ:  2021023862 

Mobil:   00421 905 379 925 

E-mail:  cata@nextra.sk   

 

Verejný obstarávateľ bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre:  

názov projektu: „Mikroregionálna spolupráca na Pohroní a na pohorí Gerecse“ 

kód projektu: SKHU/1901/4.1/344 

kód ITMS: zatiaľ nepridelený 

 

2. Lehota a miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Lehota na predloženie ponuky - dátum: do 20.05.2021 čas: do 17:00 h 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Čata, Hlavná 80, 935 63 Čata,  

alebo elektronicky na e-mail: skhucata@gmail.com 

Ponuky sa prekladajú v slovenskom jazyku. 

2.1  Predkladanie  ponuky 

 Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. 

 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15. V prípade, ak 

uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky 

musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 

požadovanými údajmi. 

 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

- adresa verejného obstarávateľa a miesta predkladania ponúk, 

- názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto 

podnikania); v prípade skupiny dodávateľovi názov alebo obchodné meno a 

adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov, 

- označenie „súťaž - neotvárať“, 

- označenie heslom súťaže „Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami“ 
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3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Marian Csákvári, starosta 

 

4. Druh zákazky:  

Zákazka na poskytovanie služieb 

 

5. Názov zákazky:  

„Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami“ 

 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):         

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 

 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   

Zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ návrh zmluvy o dielo uviedol v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

8. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou dvoch (2) podujatí, t.j. 

„Rómsky festival“ a „Festival na Pohroní“ pre obstarávateľa, s cieľom zrealizovať projekt 

s názvom „Mikroregionálna spolupráca na Pohroní a na pohorí Gerecse“, kód projektu: 

SKHU/1901/4.1/344, podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - 

Maďarsko, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.  

Na jednotlivé podujatia dodávateľ musí zabezpečiť napr. (alebo ekvivalent): 

- zabezpečenie 1 000 návštevníkov (resp. podľa opatrení vlády SR); 

- dočasné stavebné a technické zmeny, t.j. zabezpečenie prepravy, montáže, demontáže 1 

ks stanu s rozmermi 10 (šírka) x 20 (dĺžka) metrov. Každá strana musí byť bezpečne 

upevnená, aby stan odolal aj extrémnym poveternostným podmienkam.  

- zabezpečenie elektriny a osvetlenia, ich pripojenie na pódium, t.j. elektroinštalačné 

práce a inšpekcie - inštalácia elektriny, predlžovačiek, konektorov, osvetlenia; 

- upratovanie stanu a spoločných priestorov počas podujatia a jeho ukončení; 

- zabezpečenie lekárskeho dohľadu na podujatia; 

- zabezpečenie moderátora (koordinátor pódia, moderátor) na sprievodný program (od 

14:00 do 22:00 denne) zabezpečovaný v priebehu podujatia (napr. folklórne súbory, 

profesionálne a amatérske skupiny, atď.) 

- zabezpečenie účinkujúcich (Návrh možných účinkujúcich na „Rómsky festival“: 

„Felvidéki Mulatós Sanci - Cigánska kapela“ - 60 min., zábavný program - 60 min.,”,  

„SPERANTA -  X- faktor 2019“ - 70 min., na „Festival na Pohroní“: „Miskolci Illés 

Emlékzenekar” - 70 min., „For You  acapella vocal group” - 60 min., „Kaczor Feri” – 

60 min., resp. ako aj vystúpenia miestnych detských a folklórnych súborov/deň min. po 

1-1 ks); 

- pokrytie honorára a cestovných nákladov vystupujúcich hudobných skupín; 

- zabezpečenie detského programu (napr. maľovanie na tvár); 

- príprava a vyloženie vodoodolných informačných (1 x SK, 1 x HU jazyk) bannerov 

(rozmer: 1 x 2  m) v zmysle príručky pre viditeľnosť projektu; 

- občerstvenie pre účinkujúcich umelcov a pozvaných hostí (spolu 300 osôb); 

- propagácia (tlač 50 ks plagátov a 2x 100 ks letákov, a príprava ich elektronickej podoby 

pre obstarávateľa) 

- príprava fotografií počas podujatia (cca spolu 200 ks digitálnych fotografií); 

- príprava spoločného 15 min. PR filmu (jeho zverejnenie na platforme YouTube); 

 

Predbežné termíny: 19.6.2021, 31.7.2021. Konkrétne termíny podujatí sa stanovia po 

vzájomnej dohode s obstarávateľom v dostatočnom časovom predstihu.  
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9. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 233,33 EUR bez DPH 

 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  

Názov:   Obecný úrad Čata 

Sídlo:  Hlavná 80, 935 63 Čata 

Termín:  31.08.2021 

 

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú v zmysle zmluvy SKHU/1901/4.1/344, najneskôr 

však do 31.08.2021. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkazy, v ktorých sa 

uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika - Maďarsko. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavky/zálohy do 

výšky 50% z ceny diela. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov  

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, dlhšia lehota splatnosti 

faktúry môže byť dojednaná medzi zmluvnými stranami v  súlade s § 340b ods. 1 zák. č. 

513/1991 Zb. v platnom znení. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uchádzačov:  

 CENA V EUR S DPH, resp. CENA CELKOM 

 

 Definícia kritérií:  

 CENA S DPH, resp. CENA CELKOM 

- je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená s DPH v eurách, resp. 

celkom v eurách (v prípade uchádzača, ktorý je neplatca DPH).  

- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača bude vyjadrená v mene EUR s presnosťou na 2 desatinné miesta.  

- Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č.15/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.15/1996 Z. 

z. o cenách. 

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

A) navrhovaná ponuková cena bez DPH, 

B) suma DPH, 

C) navrhovaná ponuková cena vrátane DPH. 

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. 

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

- Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači 

uvedú svoje ceny zaokrúhlené na maximálne 2 desatinné miesta. 

- Navrhovaná celková cena musí obsahovať̌ cenu za celý požadovaný predmet 

zákazky. 
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   Váha kritérií:                                                 max. počet bodov: 

• cena 100 bodov 

 

 Pravidlá uplatnenia kritérií: 

 Cena za celý predmet zákazky: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača 

s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie predmetu zákazky. Pri ostatných ponukách sa 

bodové hodnotenie tohto kritéria vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet 

zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej 

vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto hodnotené 

kritérium. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného 

poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa 

ceny za dodanie predmetu zákazky. V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná 

ponuka, body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť ponuky pre obstarávateľa. Úspešným 

uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého  ponuka dosiahne najvyššiu číselnú hodnotu 

bodového ohodnotenia. Ostatní uchádzači budú neúspešní. 

 

14. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

15. Vzor/obsah cenovej ponuky (viď. podľa prílohy č. 1 tejto výzvy): 

- Názov spoločnosti/osoby 

- Adresa sídla 

- Meno konateľa (ak relevantné) 

- Rozpočet - cenové ocenenie predmetu zákazky cena v EUR s DPH, resp. cena 

celkom (hodnota kritéria)  

- Poznámka o skutočnosti, či uchádzač je, resp. nie je platcom DPH 

- Dátum 

- Miesto 

- Podpis uchádzača (v súlade s konaním spoločnosti podľa obchodného registra) 

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 90 dní od predloženia ponuky 

 

17. Náklady na prípravu ponuky:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

18. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 

Áno 

 

19. Požadované zábezpeky a záruky: 

Zábezpeka ponuky sa nepožaduje. 

 

20. Elektronická aukcia: 

Pravidlá k elektronickej aukcii sa v tomto verejnom obstarávaní neuplatňujú. 
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21. Hodnotenie ponúk:  

Dátum a čas: 20.05.2021 čas: 17:30 h 

Adresa hodnotenia ponúk: 

Názov:   Obecný úrad Čata 

Sídlo:  Hlavná 80, 935 63 Čata 

 

22. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 

plnenie zmluvy: 

Nie 

 

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Cenová ponuka podľa prílohy č. 1, ktorých predloženie sa vyžaduje musia byť 

predložené v origináli alebo overenej kópii originálu a musia byť podpísané 

štatutárnym orgánom záujemcu alebo splnomocnenou oprávnenou osobou, ak v 

príslušnom bode nie je uvedené inak. Ak tieto budú podpísané splnomocnenou 

oprávnenou osobou, v takom prípade záujemca predloží aj originál alebo overenú 

fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 

obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávateľa výhodné. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerokovať a neprijať ani jednu 

z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých sa zákazka 

verejného obstarávania vypísala. 

 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s 

predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 Ďalej verejný obstarávateľ upozorňuje, že uskutočnením tohto verejného obstarávania  

nevyplýva pre neho záväzok uzavrieť zmluvu s úspešným alebo s niektorým 

z uchádzačov. 

 Návrh Zmluvy podľa bodu 7 tejto výzvy 

 

24. Prílohy výzvy: 

Príloha č.1 - Cenová ponuka (vzor) 

Príloha č.2 - Vzor zmluvy 

 

 

  

Za verejného obstarávateľa schválil dňa 10.05.2021:   

 

 

 

 

           

     ................................................................ 

      Marian Csákvári, starosta 
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