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Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

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

Kontaktná osoba ohľadne VO: Ing. Andrea Kabátová
Telefón: 035/2851 223

E-mail: andrea.kabatova@komarno.sk

Kontaktná osoba pre odborné veci:
Ing. Beáta Sebő

Telefón: 035/2851274

E-mail: beata.sebo@komarno.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky:

„Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností
mesta Komárno v rokoch 2020, 2021, 2022_II“

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.

2.2 CPV: 79952000-2 Služby na organizovanie podujatí
79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na
konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky
s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.

Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako
požadovaný výrobok.
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3. Opis predmetu zákazky:

3.0 Vypracovanie koncepcie usporiadania vybraných podujatí Komárňanských dní
 na roky2020,2021,2022

- SWOT analýza

- Odkaz podujatia

- Definovanie prioritných cieľov a dlhodobých cieľov

- Spôsob dosiahnutia cieľov

- Plánované inovácie pri zabezpečení a organizovaní podujatia v období 3 rokoch, so
zreteľom na:

- nové, kreatívne, pre každú vekovú kategóriu príťažlivé programy

- nové dejiská podujatia

- inovatívne technické, organizačné, marketingové atď. riešenia  pri realizácii
podujatia.

- gastronomické novinky, kombinácia tradičných a nových elementov

- spôsob prezentácie tradičných slovenských a maďarských ľudových remesiel

- Prínosy podujatia pre mesto

3.1 Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením vybraných podujatí v rámci
Komárňanských dní v rokoch  2020,2021,2022 s nasledovnými zložkami:

3.1.a Reklamná kampaň podujatia Komárňanské dni

3.1.b Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna ulička“

3.1.c Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička remeselníkov“

3.1.d Komplexné zabezpečenie centrálneho javiska, ozvučovacej a osvetľovacej
techniky

3.1.e Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska
v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu

3.1.f Zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej pevnosti

3.1.g Organizačné zabezpečenie  koncertov na centrálnom javisku

3.1.h Organizačné zabezpečenie  koncertov na „Vínnej uličke“

              3.1.i Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska na
Nádvorí Európy

3.1.j Organizačné zabezpečenie  koncertov na javisku Nádvoria Európy

3.2. Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením podujatia
Vínne korzo v rokoch 2020,2021,2022s nasledovnými zložkami:

3.2.a    Reklamná kampaň podujatia Vínne korzo

3.2.b    Komplexné technické zabezpečenie distribúcie vín a cateringu

3.2.c    Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia

3.2.d Komplexné zabezpečenie technického zázemia podujatia

3.2.e    Komplexné zabezpečenie súťaže vo varení fazuľovej polievky „Jókai“
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3.3. Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením silvestrovskej veselice na
Námestí generála Klapku v Komárne v rokoch 2020,2021,2022s nasledovnými
zložkami:

3.3.a    Reklamná kampaň podujatia Silvestrovská veselica

3.3.b    Komplexné technické zabezpečenie hudobnej produkcie prostredníctvom DJ

              3.3.c    Komplexné zabezpečenie polnočného ohňostroja

3.3.d Komplexné zabezpečenie technického zázemia podujatia

3.3.e    Komplexné technické zabezpečenie cateringu

3.4 Dodávka služby podľa bodu 3.1.a Reklamná kampaň podujatia  Komárňanské dni
musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.4.1 Zabezpečenie min 5 ks bilboardov umiestnených od 1. apríla v každom roku na
frekventovaných miestach mimo územia okresu - pri cestách tr. 1. č I/63 a I/64,
v blízkosti miest Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra, Levice a Štúrovo.

3.4.2 Spravovanie(prípadne vytvorenie) webovej stránky podujatia vrátane
aktualizácie a priebežného spracovania a zverejnenia údajov pred a počas
podujatia; vrátane pravidelne aktualizovanej foto- a video dokumentácie od
26. marca 2020, 2021 a 2022.

3.4.3. Vytvorenie marketingovej podpory a zabezpečenie platenej kampane
s dosahom 100km prostredníctvom sociálnej siete facebook a vytvorenie
marketingovej podpory prostredníctvom sociálnej siete Instagram.

3.4.4 Príprava, spracovanie a zverejnenie plošnej inzercie, resp. PR článkov
v dostupných tlačených a elektronických médiách 4 týždne pred začiatkom
podujatí.

3.4.5 Vytvorenie modernej telefonickej aplikácie pre zverejnenie programu podujatia.

3.4.6 Grafické spracovanie, tlač prehľadného programového zošita, resp. letáka
v jazyku slovenskom a maďarskom v počte 5.000 ks a ich distribúcia na
verejným obstarávateľom určené miesta od 16. apríla príslušného roku.

3.5 Dodávka služby podľa bodu 3.1.b Komplexné technické zabezpečenie podujatia
„Vínna ulička“ musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek s popisom
realizácie:

3.5.1  Komplexné technické zabezpečenie vínnych stánkov v celkovom počte min.12
vrátane ich stavby a demontáže, vnútorného vybavenia podľa potrieb vinárov,
zabezpečenia elektrickej energie a centrálnej prípojky pitnej vody, pričom:

- 1 stánok bude určený na distribúciu ochutnávkových lístkov/žetónov/čipových
platobných kariet;

- najmenej 11 stánkov bude určených pre prezentáciu vín. Uprednostňuje sa
účasť domácich vinárov (Komárno a okolie – minimálne 7 vinárov) ;

- organizátor zabezpečí účasť min. dvoch vinárov z významného regiónu zo
Slovenska a účasť min. dvoch vinárov z významného regiónu zo zahraničia;

- účasť distribútorov vín nie je povolená

- v návrhu je potrebné uviesť konkrétne vinárstva – resp. vinárov;

- komplexné technické zabezpečenie:
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- distribúcie vína a predaja lístkov/žetónov/čipových platobných kariet,
pričom dodávateľ plne zodpovedá za dodržanie všetkých zákonov,
predpisov a daňových záväzkov – povinností týkajúcich sa tejto
činnosti;

- dostatočného počtu sklenených pohárov s logom podujatia, ich
predaj, resp. prenájom a ich umývanie;

- jednotného, dvojjazyčného označenia stánkov a cenníkov;

3.5.2  Zabezpečenie tzv. ostatného/doplnkového sortimentu: ovocné vína, vínne striky
a pod., pričom predajcovia musia používať také stánky, ktoré nenarušia
charakter podujatia. Požadovaný počet predajcov  tzv. ostatného/doplnkového
sortimentu je min.4.

3.5.3    Komplexné zabezpečenie cateringu, s tým že:
- predajcovia musia disponovať všetkými úradnými povoleniami na predmet

ich podnikania, ich stánky musia mať vzhľad, ktorý korešponduje
s charakterom  podujatia;

- predajcovia majú povinnosť používať, poháre, taniere, príbory a pod.
vyrobené z ľahko rozložiteľného, resp. recyklovateľného materiálu;

- úspešný uchádzač zabezpečí dvojjazyčné označenie stánkov
a umiestnenie dvojjazyčných cenníkov;

-   úspešný uchádzač sa zaväzuje, že ponúkaný sortiment bude pestrý, počet
predajcov s rovnakým typom tovaru bude max. 3;

3.5.4 Komplexné technické zabezpečenie javiska na Vínnej uličke:

- montáž, demontáž, doprava pódia o rozmeroch cca 3 x 4m;

- montáž, demontáž, doprava zvukovej a svetelnej techniky javiska, vrátane
obsluhy a dopravy. Zvuková technika má vyhovovať všetkým špecifikám
požadovaných vystupujúcimi skupinami;

 3.5.5 Mesto oprávňuje úspešného uchádzača prenajímať jednotlivé vínne stánky.
Úhrada za prenájom je stanovená delením tržby z predaja.

3.5.6 Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie predajných
stánkov.

3.6 Dodávka služby podľa bodu 3.1.c Komplexné technické zabezpečenie podujatia
„Ulička remeselníkov“ musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek
s popisom realizácie (prípadne ilustrácia):

3.6.1 Komplexné zabezpečenie vhodných, jednotných stanovíšť – predajných
stánkov v minimálnom počte 20ks o rozmeroch cca. 3x3m rozmiestnených
v centre mesta Komárno; ostatné stanovištia musia byť tak vytvorené aby
nenarušili charakter podujatia.

3.6.2 Na ulici remeselníkov sa môžu predávať výlučne ručne vyrobené úžitkové a
ozdobné predmety.

3.6.3  Mesto oprávňuje úspešného uchádzača prenajímať predajné  stánky. Úhrada za
prenájom pre remeselníkov so sídlom v okrese Komárno je stanovená max. do
výšky nákladov spojených so zabezpečením predajných miest.
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3.6.4 Úhrada za prenájom pre remeselníkov z ostatných regiónov môže byť
dvojnásobok ako je uvedené v bode 3.6.3

3.6.5 Úspešný uchádzač zabezpečí dvojjazyčné označenie stánkov a umiestnenie
dvojjazyčných cenníkov.

3.6.6 Úspešný uchádzač zabezpečí atraktívnu „vstupnú bránu“ na podujatie

3.6.7 Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie predajných stánkov.

3.7 Dodávka služby podľa bodu 3.1.d Komplexné zabezpečenie centrálneho javiska,
ozvučovacej a osvetľovacej techniky musí obsahovať nasledovné minimálne
množstvo položiek:

3.7.1   Komplexné zabezpečenie certifikovaného javiska o rozmeroch 10 x 8 m, resp.
12x10 m, určeného na usporiadanie kultúrnych programov v dňoch
uskutočnenia koncertov, vrátane prekrytia, bočných stien a schodov, ich
dopravy, montáže, obsluhy a demontáže. Mesto Komárno dáva k dispozícii
javisko typu TAFF, s rozmermi 8x10 m v jeho vlastníctve zdarma.

3.7.2 Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska v dňoch
uskutočnenia koncertov, vrátane dopravy, montáže, obsluhy a demontáže,
s tým že použitá technika má vyhovovať všetkým špecifikám požadovaných
ridermi vystupujúcich skupín.

3.7.3 Komplexné zabezpečenie priestoru pre umelcov (šatník) – podľa požiadaviek
vystupujúcich.

3.7.4. Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie javiska a ostatnej
techniky.

3.8. Dodávka služby podľa bodu 3.1.e Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a
osvetľovacej techniky javiska v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu musí
obsahovať nasledovné minimálne   množstvo položiek:

3.8.1 Komplexné zabezpečenie ozvučovacej techniky javiska v Amfiteátri
Dôstojníckeho pavilónu vrátane dopravy, montáže, obsluhy a demontáže, s tým
že:

- Presné termíny programov a technické požiadavky sa upresňujú každý rok s
Odborom školstva, kultúry a športu MsÚ Komárno podľa špecifík
požadovaných ridermi vystupujúcich skupín.

-  Požadované min. technické parametre ozvučenia:

PA výkon: 4x120 dB, 2x bass, Mixpult: min. 32 kanálový digitálny, 5x aux, 5x
monitor, 6 mikrofónov

3.8.2  Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie používanej techniky.

3.9 Dodávka služby podľa bodu 3.1.f Zabezpečenie technického zázemia podujatia
Otvorený deň v Starej pevnosti musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo
položiek:

 3.9.1 Komplexné zabezpečenie ozvučovacej techniky v Starej pevnosti Komárno
v deň usporiadania podujatia „Deň Starej pevnosti“, vrátane dopravy, montáže,
obsluhy a demontáže, s tým že:
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- Presné termíny a technické požiadavky sa upresňujú Odborom školstva,
kultúry a športu MsÚ Komárno každý rok podľa špecifík požadovaných ridermi
vystupujúcich skupín.

-  kompletné ozvučenie musí byť k dispozícii od 9,30 hod. do 17,00 hod. v deň
podujatia

- Požadované min. technické parametre ozvučenia:

PA výkon: 2x500 W, Mixpult: min. 6 kanálový, 2x aux, 2x monitor, 4 mikrofóny

3.9.2 Komplexné zabezpečenie oplotenia  medzi Starou a Novou pevnosťou podľa
pokynov miestnych usporiadateľov pomocou profesionálnych mobilných
zábran.

3.9.3 Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie používanej techniky.

3.10 Dodávka služby podľa bodu 3.1.g Organizačné zabezpečenie  koncertov na
centrálnom javisku musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.10.1 Zabezpečenie programu na centrálnom javisku podľa nasledovných kritérií:
- každý večer má byť zabezpečené aspoň jedno vystúpenie miestnej, resp.

regionálnej, jedno vystúpenie slovenskej a jedno vystúpenie maďarskej
hudobnej skupiny;

- všetky vystúpenia a koncerty musia byť živé (nie playback);

- moderovanie programov bude dvojjazyčné;

- ponuka má obsahovať presný časový harmonogram programu;

 3.10.2 Uchádzač vo svojej ponuke predkladá návrh programu na rok 2020.
Predložený program schváli odborná komisia, ktorá má právo žiadať
úpravu navrhovaného programu.

3.10.3 Uchádzač sa zaväzuje, že v septembri r. 2020 a 2021 predkladá návrh
programov pre nasledujúci ročník na Odbor školstva a kultúry a športu
MsÚ Komárno na schválenie. Predložený program schváli odborná
komisia, ktorá má právo žiadať úpravu navrhovaného programu.

3.10.4 Úspešný uchádzač rieši všetky právne a finančné vzťahy a povinnosti
voči ochranným zväzom ochraňujúcich autorov a interpretov,
uplatňujúcim svoje nároky v súvislosti s organizovaním kultúrneho
podujatia na Slovensku.

3.11 Dodávka služby podľa bodu 3.1.h Organizačné zabezpečenie  koncertov na „Vínnej
uličke“ musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.11.1 Zabezpečenie programu na javisku Vínnej uličky  podľa nasledovných kritérií:
- uprednostneným hudobným žánrom je hudba korešpondujúca

s tematikou zamerania podujatia
- 50% z celkového počtu vystupujúcich budú tvoriť miestne, resp.

regionálne hudobné telesá a 50% hudobné telesá mimo regiónu
- všetky vystúpenia a koncerty musia byť živé (nie playback);
- moderovanie programov bude dvojjazyčné;
- ponuka má obsahovať presný časový harmonogram programu;

3.11.2  Uchádzač vo svojej ponuke predkladá návrh programu na rok 2020.
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3.11.3 Uchádzač sa zaväzuje, že v septembri r. 2020 a 2021 predkladá návrh
programov pre nasledujúci ročník na Odbor školstva a kultúry a športu MsÚ
Komárno na schválenie. Predložený program schváli odborná komisia, ktorá
má právo žiadať úpravu navrhovaného programu.

3.11.4 Úspešný uchádzač rieši všetky právne a finančné vzťahy a povinnosti voči
ochranným zväzom ochraňujúcich autorov a interpretov, uplatňujúcim svoje
nároky v súvislosti s organizovaním kultúrneho podujatia na Slovensku.

3.12. Dodávka služby podľa bodu 3.1.e Komplexné zabezpečenie technického zázemia
javiska na Nádvorí Európy musí obsahovať nasledovné minimálne   množstvo
položiek:

3.12.1 Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska v na
Nádvorí Európy vrátane dopravy, montáže, obsluhy a demontáže, s tým že:

- javiskom sa rozumie terasa nemeckého domu,

- použitá technika má vyhovovať všetkým špecifikám požadovaných ridermi
vystupujúcich skupín,

3.12.2 Úspešný uchádzač zabezpečí miesta na sedenie pre divákov počte min. 100

3.12.3. Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie javiska a ostatnej
techniky.

3.12.4  Úspešný uchádzač zodpovedá za bezpečnosť a stráženie používanej techniky.

3.13 Dodávka služby podľa bodu 3.1.h Organizačné zabezpečenie  koncertov na javisku
Nádvoria Európy musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.13.1 Zabezpečenie programu na javisku Nádvoria Európy podľa nasledovných
kritérií:
- uprednostneným hudobným žánrom je hudba bluesová, jazzová a pod.
- 50% z celkového počtu vystupujúcich budú tvoriť miestne, resp.

regionálne hudobné telesá a 50% hudobné telesá mimo regiónu
- všetky vystúpenia a koncerty musia byť živé (nie playback);
- moderovanie programov bude dvojjazyčné;
- ponuka má obsahovať presný časový harmonogram programu;

                       3.13.2  Uchádzač vo svojej ponuke predkladá návrh programu na rok 2020.

            3.13.3 Uchádzač sa zaväzuje, že v septembri r. 2020 a 2021 predkladá návrh
programov pre nasledujúci ročník na Odbor školstva a kultúry a športu MsÚ
Komárno na schválenie. Predložený program schváli odborná komisia, ktorá
má právo žiadať úpravu navrhovaného programu.

3.13.4 Úspešný uchádzač rieši všetky právne a finančné vzťahy a povinnosti voči
ochranným zväzom ochraňujúcich autorov a interpretov, uplatňujúcim svoje
nároky v súvislosti s organizovaním kultúrneho podujatia na Slovensku.

3.14 Termín dodania predmetu zákazky uvedeného v bode 3.1 Dodávka a kompletný servis
spojený so zabezpečením vybraných podujatí v rámci     Komárňanských dní v rokoch
2020,2021,2022:
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3.1.a Reklamná kampaň podujatia  Komárňanských dní v rokoch
2020,2021,20224 týždne vpred  až do skončenia podujatia:
4 týždne vpred  až do skončenia podujatia

3.1 b Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Vínna ulička“
30.04 – 03.05.2020 29.04. – 02.05.20021, 28.04 – 01.05.2022
(štvrtok - nedeľa)

3.1 c Komplexné technické zabezpečenie podujatia „Ulička remeselníkov“
30.04 – 03.05.2020 29.04. – 02.05.20021, 28.04 – 01.05.2022
(štvrtok - nedeľa)

3.1 d Komplexné zabezpečenie centrálneho javiska, ozvučovacej a
osvetľovacej techniky
30.04 – 03.05.2020, 29.04. – 02.05.20021, 28.04 – 01.05.2022
(štvrtok - nedeľa)

3.1 e Komplexné zabezpečenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky
javiska v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu
Podľa pokynov zodpovedného pracovníka Odboru školstva, kultúry
a športu MsÚ Komárno v termínoch: 25.04 – 03.05.2020, 24.04. –
02.05.20021, 23.04 – 01.05.2022

3.1 f Zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej
pevnosti
Podľa pokynov zodpovedného pracovníka Odboru školstva, kultúry
a športu MsÚ Komárno v termínoch – zvyčajne 1. mája

3.1 g Organizačné zabezpečenie  koncertov na centrálnom javisku
30.04 – 03.05.2020, 29.04. – 02.05.20021, 28.04 – 01.05.2022
(štvrtok - nedeľa)

3.1.h Organizačné zabezpečenie  koncertov na „Vínnej uličke“
     30.04 – 03.05.2020, 29.04. – 02.05.20021, 28.04 – 01.05.2022

(štvrtok - nedeľa)
3.1.e      Komplexné zabezpečenie technického zázemia javiska na  Nádvorí

Európy
(01.05 – 02.05.2020, 30.04. – 01.05.20021, 29.04 – 30.04.2022

    (piatok -sobota)
3.1.h Organizačné zabezpečenie  koncertov na javisku Nádvoria Európy

30.04 – 03.05.2020, 29.04. – 02.05.20021, 28.04 – 01.05.2022
(piatok -sobota)

3.15 Dodávka služby podľa bodu 3.2.aReklamná kampaň podujatia Vínne korzo musí
obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.15.1 Zabezpečenie min. 3 ks billboardov umiestnených 4 týždne pred začiatkom
podujatia na    frekventovaných miestach mimo územia mesta - pri cestách 1. tr
63 a 64   v blízkosti miest Veľký Meder, Hurbanovo a Štúrovo.

3.15.2 Spravovanie, resp. vytvorenie a spravovanie webovej stránky podujatia vrátane
pribežného spracovania a aktualizácie a zverejnenia údajov pred a počas
podujatia;

.
3.15.3 Vytvorenie marketingovej podpory a zabezpečenie platenej kampane

s dosahom  100km prostredníctvom sociálnej siete facebook a vytvorenie
marketingovej podpory prostredníctvom sociálnej siete Instagram

3.15.4 Príprava, spracovanie a plošnej inzercie, resp. PR článkov v dostupných
tlačených a elektronických médiách.
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3.16 Dodávka služby podľa bodu 3.2.b Komplexné technické zabezpečenie distribúcie
vín a cateringu musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.16.1  Komplexné technické zabezpečenie vínnych stánkov v celkovom počte min.12
vrátane ich stavby a demontáže, vnútorného vybavenia podľa potrieb vinárov,
zabezpečenia elektrickej energie a centrálnej prípojky pitnej vody, pričom:

- 1 stánok bude určený na distribúciu ochutnávkových lístkov /žetónov/
čipových platobných kariet;;

- najmenej 11 stánkov bude určených pre prezentáciu vín.

- organizátor zabezpečí účasť min. troch vinárov z významného regiónu zo
Slovenska a účasť min. štyroch vinárov z významného regiónu zo zahraničia;

- v návrhu je potrebné uviesť konkrétne regióny resp. vinárstva, vinárov;

- účasť distribútorov vín  nie je povolená

- Komplexné technické zabezpečenie:

- distribúcie vína a predaja lístkov/žetónov/čipových platobných kariet,
pričom dodávateľ plne zodpovedá za dodržanie všetkých zákonov,
predpisov a daňových záväzkov – povinností týkajúcich sa tejto činnosti;

- dostatočného počtu sklenených pohárov s logom podujatia, ich predaj,
resp. prenájom a ich umývanie;

- jednotného, dvojjazyčného označenia stánkov a cenníkov;

3.16.2 Zabezpečenie tzv. ostatného/doplnkového sortimentu: ovocné vína, vínne striky
a pod., pričom predajcovia musia používať také stánky, ktoré nenarušia
charakter podujatia. Požadovaný počet predajcov  tzv. ostatného/doplnkového
sortimentu je min.4.

3.16.3  Komplexné zabezpečenie cateringu, s tým že:
- predajcovia musia disponovať všetkými úradnými povoleniami na predmet

ich podnikania, ich stánky musia mať vzhľad, ktorý korešponduje
s charakterom  podujatia;

- predajcovia majú povinnosť používať, poháre, taniere, príbory a pod.
vyrobené z ľahko rozložiteľného, resp. recyklovateľného materiálu;

- úspešný uchádzač zabezpečí dvojjazyčné označenie stánkov
a umiestnenie dvojjazyčných cenníkov;

-   úspešný uchádzač sa zaväzuje, že ponúkaný sortiment bude pestrý, počet
predajcov s rovnakým typom tovaru bude max. 2;

3.17 Dodávka služby podľa bodu 3.2.c Komplexné zabezpečenie sprievodného
programu podujatia musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.17.1 Komplexné zabezpečenie montáže, demontáže, dopravy a zastrešenia javiska,
pričom verejný obstarávateľ dáva k dispozícii bezodplatne javisko v jeho
vlastníctve;

3.17.2 Komplexné zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky javiska, vrátane
dopravy. Zvuková technika má vyhovovať všetkým špecifikám požadovaných
vystupujúcimi skupinami;

3.17.3 Komplexné zabezpečenie priestoru pre umelcov (šatník) – podľa požiadaviek
vystupujúcich;

3.17.4 Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia podľa
nasledovných kritérií:
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- 50% z celkového počtu vystupujúcich budú tvoriť miestne, resp.
regionálne hudobné telesá a 50% hudobné telesá mimo regiónu

- požadovaným hudobným žánrom je hudba korešpondujúca s tematikou
zamerania podujatia

- každý večer má byť zabezpečené aspoň jedno vystúpenie zo slovenskej
alebo maďarskej hudobnej scény;

- všetky vystúpenia a koncerty musia byť živé (nie playback);
- moderovanie programov bude dvojjazyčné;
- ponuka má obsahovať presný časový harmonogram programu;

            3.17.5 Uchádzač sa zaväzuje, že najneskôr v máji2020 2021 a 2022 predkladá návrh
programov  na Odbor školstva a kultúry a športu MsÚ Komárno na schválenie.
Predložený program schváli odborná komisia, ktorá má právo žiadať úpravu
navrhovaného programu.

3.17.6 Úspešný uchádzač rieši všetky právne a finančné vzťahy a povinnosti voči
ochranným zväzom ochraňujúcich autorov a interpretov, uplatňujúcim svoje
nároky v súvislosti s organizovaním kultúrneho podujatia na Slovensku.

3.18  Dodávka služby podľa bodu 3.2.e Komplexné zabezpečenie technického zázemia
podujatia musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek, pričom
usporiadateľ hradí všetky výdavky spojené s ich zabezpečením:

3.18.1 zapojenie a odpojenie pitnej vody na všetky odberné miesta podľa potreby a
podľa požiadaviek regionálneho úradu verejného zdravotníctva a úhrada
výdavkov za spotrebu;

3.18.2 zapojenie a odpojenie potrebných kanalizačných zariadení podľa požiadaviek
regionálneho úradu verejného zdravotníctva a úhrada výdavkov za spotrebu;

3.18.3 zapojenie a odpojenie elektrickej energie a úhrada výdavkov za spotrebu
elektrickej energie;

3.18.4 komplexné upratovanie prenajatých priestorov počas a po podujatia;

3.18.5 zabezpečenie dostatočného množstva sociálnych zariadení (WC).

3.19 Dodávka služby podľa bodu 3.2.d Komplexné zabezpečenie súťaže vo varení
fazuľovej polievky „Jókai“ musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo
položiek:

3.19.1Spôsob komplexného organizačného a technické zabezpečenie  súťaže vo
varení fazuľovej polievky „Jókai“ s účasťou min. 10 družstiev.

3.20 Verejný obstarávateľ nezodpovedá za bezpečnosť a stráženie objektov počas
podujatia. Odporúča sa zabezpečenie služieb strážnej služby, nie je však podmienkou.

3.21 Termín dodania predmetu zákazky uvedeného v bode 3.2 Dodávka a kompletný servis
spojený so zabezpečením podujatia Vínne korzo v rokoch 2020,2021,2022

3.2.a    Reklamná kampaň podujatia Vínne korzo

4 týždne vpred  až do skončenia podujatia

3.2.b    Komplexné technické zabezpečenie distribúcie vín a cateringu

3.2.c    Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia

3.2.d    Komplexné zabezpečenie technického zázemia podujatia
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18.09. - 20.09.2020, v rokoch 2021 a 2022 2. alebo 3. víkend
septembra (piatok – nedeľa) – presný termín sa skonkretizuje každý
rok na  Oddelení školstva a kultúry MsÚ Komárno

3.2.e    Komplexné zabezpečenie súťaže vo varení fazuľovej polievky „Jókai“

17.09.2020, v rokoch 2021 a 2022 2. alebo 3. víkend septembra
(sobota) – presný termín sa skonkretizuje každý rok na  Oddelení
školstva a kultúry MsÚ Komárno

3.22 Dodávka služby podľa bodu 3.3.a Reklamná kampaň podujatia Silvestrovská
veselica musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.22.1 Vytvorenie marketingovej podpory a zabezpečenie platenej kampane
s dosahom  25 km prostredníctvom sociálnej siete facebook a vytvorenie
marketingovej podpory prostredníctvom sociálnej siete Instagram

3.22.2 Príprava, spracovanie plošnej inzercie v dostupných tlačených a elektronických
médiách 4 týždne pred začiatkom podujatí

3.22.3 Grafická príprava, tlač a vylepenie plagátov v počte 50 ks

3.23 Dodávka služby podľa bodu 3.3.b Komplexné technické zabezpečenie hudobnej
produkcie prostredníctvom DJ musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo
položiek:

3.23.1 Zabezpečenie hudobnej produkcie prostredníctvom DJ od hod. 23.00 hod. dňa
31.12. r.2020,2021,2022 do 0200 hod.01. 01.R. 2021,2022, 2023

3.23.2 Zabezpečenie ozvučenia k hudobnej produkcie
Do ponuky treba uviesť použitú techniku

3.23.3 Zabezpečenie osvetlenia hudobnej produkcie a iných atrakcií.
Do ponuky treba uviesť použitú techniku.

3.23.4 Úspešný uchádzač rieši všetky právne a finančné vzťahy a povinnosti voči
ochranným zväzom ochraňujúcich autorov a interpretov, uplatňujúcim svoje
nároky v súvislosti s organizovaním kultúrneho podujatia na Slovensku.

3.24 Dodávka služby podľa bodu 3.3.c Komplexné zabezpečenie polnočného ohňostroja
musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo položiek:

3.24.1 Pyrotechnické výrobky  kategórie F3, príp. F4 v množstve pre ohňostroj
v celkovej dĺžke 6-8 min. Súčasťou dodávky sú všetky pomocné materiály
a režijné náklady vrátane dopravy. Do ponuky treba uviesť typ, názvy a počet
použitého pyrotechnického materiálu.

3.24.2 Úspešný uchádzač zabezpečí úkony vyplývajúce zo zákona, ako napr.
ohlasovacia povinnosť, požiadavky v rámci protipožiarnych, zdravotných
a bezpečnostných kritérií, atď.

3.25 Dodávka služby podľa bodu 3.3.d Komplexné zabezpečenie technického
zázemia podujatia musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo  položiek:
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3.25.1 Komplexné technické zabezpečenie predajných stánkov. Mesto
oprávňuje úspešného uchádzača prenajímať predajné miesta.

3.25.2  Zapojenie a odpojenie pitnej vody na všetky odberné miesta podľa
potreby a   podľa požiadaviek regionálneho úradu verejného
zdravotníctva a úhrada výdavkov za spotrebu.

3.25.3 Komplexné upratovanie prenajatých priestorov počas a po podujatia;

3.25.4   Zabezpečenie dostatočného množstva sociálnych zariadení (WC).

3.26 Dodávka služby podľa bodu 3.3.e Komplexné technické zabezpečenie cateringu
musí obsahovať nasledovné minimálne množstvo  položiek

- predajcovia musia disponovať všetkými úradnými povoleniami na predmet
ich podnikania, ich stánky musia mať vzhľad, ktorý korešponduje
s charakterom  podujatia;

- predajcovia majú povinnosť používať, poháre, taniere, príbory a pod.
vyrobené z ľahko rozložiteľného, resp. recyklovateľného materiálu;

- úspešný uchádzač zabezpečí dvojjazyčné označenie stánkov
a umiestnenie dvojjazyčných cenníkov;

-   úspešný uchádzač sa zaväzuje, že ponúkaný sortiment bude pestrý, počet
predajcov s rovnakým typom tovaru bude max. 2;

3.27 Verejný obstarávateľ nezodpovedá za bezpečnosť a stráženie. Odporúča sa
dodávka služieb strážnej služby, nie je však podmienkou.

3.28 Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné
uskutočniť v termíne najneskôr do termínu predkladania cenovej ponuky a to po
telefonickej dohode s kontaktnou osobou Ing. Beáta Sebő 0948/848757.

4 Predloženie ponuky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

4.1 Ponuka musí byť predložená anonymne a tak, aby hlavná obálka obsahovala osobitne
oddelenú a uzavretú obálku označenú časť „A“ – program a osobitne oddelenú
a uzavretú časť „B“ – ostatné,

4.2 osobitná a riadne uzatvorená časť „A“ musí byť anonymná a musí obsahovať:
- podrobne rozpísaný program predmetu zákazky podľa bodov 3.1.a až 3.1.h.
- konkrétny rozpis organizačných alebo iných služieb nad rámec požadovaných služieb

4.3 osobitne a riadne uzatvorená časť „B“ musí byť tiež anonymná a musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača (príloha),
- čestné prehlásenie že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám

alebo založeným spoločnostiam dlhy,
- doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky; ponuku môže predkladať aj

združenie uchádzačov,
- minimálne dve referencie o organizovaní podujatia podobného charakteru a rozmerov

s uvedením:
- názov a opis zákazky,
- lehota realizácie zákazky (nie staršia ako 2 roky),
- kontaktná  osoba a kontaktné údaje pre overenie informácií.
- Referencie musia byť písomné vyjadrenia objednávateľa – klienta –

zákazníka  o kvalite činnosti. Referencie musia byť predložené písomne
a v origináloch!
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5 Predpokladaná hodnota zákazky:

Víťaznému uchádzačovi bude poskytnutá finančná čiastka vo výške 55.000,- € za 1 rok
z rozpočtu verejného obstarávateľa.

6.    Podmienky financovania predmetu obstarávania:

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

6.2 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.

6.3 Verejný obstarávateľ poskytne zálohu maximálne do výšky 50 % z predpokladanej
hodnoty zákazky. Podmienky poskytnutia zálohy sa konkretizujú v zmluve uzatvorenej
s úspešným uchádzačom.

6.4 Finančná čiastka v celkovej výške 55.000,- eur bude zaplatená víťaznému
uchádzačovi podľa zmluvy a to na základe preukázateľného splnenia predmetu
zákazky  po skončení podujatia.

7.    Náklady na ponuku:

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

8.   Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:

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

8.2 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu s označením:

„Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností
mesta Komárno v rokoch 2020, 2021,2022_II.“ “ – NEOTVÁRAŤ

9 Termín doručenia cenovej ponuky:

- do 07. január 2020 do 0900 hod.
- ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ich

bude brať ako bezpredmetné. Ponuky budú neotvorené a založené do spisu.

10 Spôsob vyhodnotenia ponúk:

10.1 Zapisovateľ a členovia komisie (ďalej len „komisia“) skontrolujú anonymitu hlavných
obálok, (ak hlavná obálka bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača, alebo
obálka bude identifikovateľná iným spôsobom,  uchádzač bude vylúčený!).

10.2 Obálky, ktoré budú spĺňať podmienky, komisia označí číslom v tom poradí, v akom boli
doručené do podateľne MsÚ. K poradovému číslu sa pripíše aj číslo záznamu (napr.
1/12345).

10.3 Komisia otvorí hlavné obálky v poradí 1, 2, 3, ....... a skontroluje anonymitu obálok časť
„A“ a časť „B“.(ak nebude zachovaná anonymita obálok časť „A“ a „B“, a obálky budú
identifikovateľné,  uchádzač bude vylúčený!).

10.4 Komisia označí obálky poradovým číslom ku ktorému taktiež pripíše aj číslo záznamu
(„A“ 1/12345; „B“ 1/12345).

10.5 Komisia pristúpi k otvoreniu obálky časť „A“ od uchádzača č. 1, v ktorej  uchádzač
predložil:
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10.6 podrobne rozpísaný program predmetu zákazky podľa bodov 3.1.a až 3.1.h.
10.7 konkrétny rozpis organizačných alebo iných služieb nad rámec požadovaných služieb
10.8 Predložené doklady uchádzača nesmú byť identifikovateľné. Ak budú doklady

identifikovateľné, uchádzač bude vylúčený!
10.9 Komisia takto otvorí najprv obálku časť „A“ každého uchádzača v poradí 1, 2, .....
10.10 Komisia prehodnotí ponúknuté programy a pridelí body každému uchádzačovi

nasledovne:

Maximálny počet
bodov

3.0. Vypracovane koncepcie usporiadania
vybraných podujatí na roky 2020, 2021, 2022

35

3.1.a Reklamná kampaň podujatia
Komárňanských dní 2020,2021,2022

10

3.1.b Komplexné technické zabezpečenie
podujatia „Vínna ulička“

15

3.1.c Komplexné technické zabezpečenie
podujatia „Ulička remeselníkov“

10

3.1.d Komplexné zabezpečenie javiska,
ozvučovacej a osvetľovacej techniky
centrálneho javiska

5

3.1.e Komplexné zabezpečenie ozvučovacej
a osvetľovacej techniky javiska v Amfiteátri
Dôstojníckeho pavilónu

5

3.1.f Zabezpečenie technického zázemia
podujatia Otvorený deň v Starej pevnosti

5

3.1.g Organizačné zabezpečenie  koncertov na
centrálnom javisku

35

3.1.h Organizačné zabezpečenie  koncertov na
„Vínnej uličke“.

20

ponúkané služby nad rámec požadovaných
položiek 25

SPOLU MAX.- Komárňanské dni 130
3.2.a Reklamná kampaň podujatia Vínne korzo

2020,2021,2022 5
3.2.b Komplexné technické zabezpečenie

distribúcie vín a cateringu 15
3.2.c Komplexné zabezpečenie sprievodného

programu podujatia 15
3.2.d Komplexné zabezpečenie súťaže vo varení

fazuľovej polievky „Jókai“ 10
3.2.e Komplexné zabezpečenie technického

zázemia podujatia 5

ponúkané služby nad rámec požadovaných
položiek 15

SPOLU MAX. - Vínne korzo 65
3.3.a Reklamná kampaň podujatia Silvestrovská

veselica 5
3.3.b Komplexné technické zabezpečenie

hudobnej produkcie prostredníctvom DJ 5
3.3.c Komplexné zabezpečenie polnočného

ohňostroja 10
3.3.d Komplexné zabezpečenie technického

zázemia podujatia 5
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10.11 Komisia určí poradie uchádzačov podľa počtu pridelených bodov,

10.12 Uchádzač, ktorý získa najviac bodov, bude označený ako víťazný uchádzač.

10.13       Komisia pristúpi k otvoreniu obálky časť „B“ víťazného uchádzača a skontroluje:
- identifikačné údaje uchádzača (príloha),
- čestné prehlásenie že uchádzač nemá voči mestu alebo ním riadeným organizáciám

alebo založeným spoločnostiam dlhy, doklad o oprávnení podnikať na daný predmet
zákazky; ponuku môže predkladať aj združenie uchádzačov,

- minimálne dve referencie o organizovaní podujatia podobného charakteru a rozmerov
s uvedením:

- názov a opis zákazky,
- lehota realizácie zákazky,
- kontaktná  osoba a kontaktné údaje pre overenie informácií.

Referencie musia byť písomné vyjadrenia objednávateľa – klienta – zákazníka
o kvalite činnosti. Referencie musia byť predložené v origináloch!

10.14 Ak obálka časť „B“, uchádzača, ktorý získal najviac hlasov/ bodov, bude obsahovať
všetky požadované doklady a čestné vyhlásenia, komisia ho vyhlási za víťazného
uchádzača s ktorým bude uzatvorená zmluva.

10.15 Ak obálka časť „B“ víťazného uchádzača nebude obsahovať všetky požadované doklady
a čestné vyhlásenia, komisia rozhodne hlasovaním o možnosti doplnenia podania.

11 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:

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

10 Použitie elektronickej aukcie:

Nie. Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

11 Doplňujúce informácie:

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,

- 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.

3.3.e Komplexné technické zabezpečenie
cateringu 5
ponúkané služby nad rámec požadovaných
položiek 5

Silvestrovská veselica 35
Referencie 25

Celkom max 290
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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.

Ak víťazný uchádzač po podpise Zmluvy poruší akúkoľvek svoju povinnosť dodať predmet
zákazky riadne a včas, objednávateľ má právo žiadať zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške
10 % z ceny čiastkového plnenia za každé nedodanie čiastkového plnenia. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

20. decembra 2019

PhDr. Ingrid Szabó
      vedúca odboru
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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 ......................................................


