
Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno
Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mesto Komárno
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
Sídlo organizácie: Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kabátová

Telefón: 035/2851 223
E-mail: andrea.kabatova@komarno.sk

Kontaktná osoba pre technické veci:

Ing. Beáta Sebő
Telefón: 035/2851 274
E-mail: beata.sebo@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

 Názov zákazky: „Silvestrovská veselica 2019“
 Miesto dodania: Námestie generála Klapku, Komárno

 Druh zákazky: § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

3. Opis predmetu zákazky:

3.1 Predmetom zákazky je  dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením
silvestrovskej veselice na Námestí generála Klapku v Komárne vrátane zabezpečenia
ohlasovacej povinnosti a všetkých požiadaviek v rámci protipožiarnych
a bezpečnostných kritérií:

a) zabezpečenie hudobnej produkcie prostredníctvom DJ

- od 31.12.2019 23,00 hod. do 01.01. 2020 0200 hod.

b) zabezpečenie ozvučenia k hudobnej produkcie

- od 31.12.2019 od 23,00 hod. do 01.01. 2020 0200 hod.

- celkový výkon: 6000 w
- Technika potrebná pre DJ
- Reproduktor – monitor 1 ks

c) zabezpečenie osvetlenie hudobnej produkcie

- od 31.12.2019 od 23,00 hod. do 01.01. 2020 0200 hod.

- dekoračné osvetlenie radnice vo farbách mesta
- Moving head – 3ks
- Časomer pre obecenstvo

d) zabezpečenie polnočného ohňostroja

- verejný obstarávateľ žiada zabezpečiť polnočný ohňostroj dňa
   31.12.2019 o 24:00 hod.



3.2 Dodávka služby podľa bodu 3.1. d) musí obsahovať pyrotechnické výrobky kategórie
F3. Príp. F4 pre ohňostroj v dĺžke 8 min.

Súčasťou dodávky sú všetky pomocné materiály, všetky pomocné pyrotechnické
materiály a režijné náklady vrátane dopravy.

4 Možnosť predloženia ponuky.

 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5 Termín dodania predmetu zákazky.

 Termín dodania predmetu zákazky: 31.12.2019 od 2300 hod. – 1.1.2020 do 0200 hod.

6 Predpokladaná hodnota zákazky:

 Predpokladaná hodnota zákazky: 3.000,00 € s DPH

7 Podmienky financovania predmetu obstarávania:

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.

 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu na miesto dodania na základe
preukázateľného splnenia predmetu zákazky.

 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

8 Podmienky účasti uchádzačov:

 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky vrátane fotokópie platných
preukazov pyrotechnikov, resp. odpaľovačov, ktorí budú realizovať predmetný ohňostroj,

 Minimálne 3 referencie o vykonaných ohňostrojoch podobného rozmeru za posledné 2
roky (2017 a 2018).

9 Náklady na ponuku:

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

10 Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom na predmet zákazky musí obsahovať:

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je
najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania,

 identifikačné údaje uchádzača,

 ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.

11 Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

- Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne na adresu: Mestský
úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno, alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno .

- Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu s označením:

„Silvestrovská veselica_2019“ – NEOTVÁRAŤ.



- Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: adresu Mesta Komárna
uvedenú vo výzve, adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa
sídla alebo miesta podnikania uchádzača).

12 Termín doručenia cenovej ponuky:

 do 29. novembra 2019 do 0900 hod.
 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované.

13 Kritériá a hodnotenie ponúk:

Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ zostaví poradie
uchádzačov, pričom kritériom je: najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania

14 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

15 Použitie elektronickej aukcie:

 Nie – verejný obstarávateľ nebude aplikovať elektronickú aukciu

16 Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve,

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené,

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača
v poradí.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

PhDr. Ingrid Szabó
vedúca odboru



Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................................................

IČO: ............................................................

Právna forma:                                                    ............................................................

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: ............................................................

Kontaktné údaje uchádzača: ............................................................

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: ............................................................

Telefón: ............................................................

Fax: ............................................................

E-mail:                                                               ............................................................

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

Pečiatka, podpis ......................................................



Príloha č. 1

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno
Predmet zákazky: Silvestrovská veselica 2019

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................................................

Názov Cena v €
bez DPH

Hodnota
DPH

Spolu v €
s DPH

Silvestrovská veselica
2019

Dátum, pečiatka, podpis:    ..........................................


