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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Agneša Zsitvová
Telefón: +421 352851263
Email: agnesa.zsitvova@komarno.sk
Fax: +421 35357702703
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4284

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455625
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455625

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026
Referenčné číslo:  38790/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
79952000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je kompletné poskytnutie služieb na zabezpečenie a organizáciu nasledovných celomestských
slávností mesta Komárno v rokoch 2023, 2024, 2025 a 2026: 
- Komárňanské dni, 
- Vínne korzo, 
- Silvestrovská veselica.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
216 666,66 EUR bez DPH

II.2)    OPIS
II.2.4)    Opis obstarávania

1.Vypracovanie koncepcie usporiadania vybraných podujatí Komárňanských dní na roky 2023, 2024, 2025, 2026 
 
1.1.SWOT analýza 
1.2.Odkaz podujatia 
1.3.Definovanie prioritných cieľov a dlhodobých cieľov 
1.4.Spôsob dosiahnutia cieľov 
1.5.Plánované inovácie pri zabezpečení a organizovaní podujatia v období 4 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 
1.6. Prínosy podujatia pre mesto 
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2.Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením vybraných podujatí v rámci Komárňanských dní v rokoch 2023,
2024, 2025, 2026 s nasledovnými zložkami: 
 
2.1Reklamná kampaň podujatia Komárňanské dni 
2.2Organizačné zabezpečenie programov na centrálnom javisku 
2.3. Organizačné zabezpečenie programov na javisku Nádvoria Európy  
2.4. Organizačné zabezpečenie programov na Vínnej uličke 
2.5.Komplexné technické zabezpečenie podujatia Vínna ulička 
2.6.Komplexné technické zabezpečenie podujatia Ulička remeselníkov 
2.7.Komplexné zabezpečenie technického zázemia centrálneho javiska 
2.8.Komplexné zabezpečenie technického zázemia javiska v Amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu 
2.9.Komplexné zabezpečenie technického zázemia javiska na Nádvorí Európy 
2.10.Zabezpečenie technického zázemia podujatia Otvorený deň v Starej pevnosti 
 
 
3.Vypracovanie koncepcie usporiadania podujatia Vínne korzo na roky 2023, 2024, 2025, 2026 
3.1.SWOT analýza 
3.2.Odkaz podujatia  
3.3.Definovanie prioritných cieľov a dlhodobých cieľov 
3.4.Spôsob dosiahnutia cieľov 
3.5.Plánované inovácie pri zabezpečení a organizovaní podujatia v období 4 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  
3.6.Prínosy podujatia pre mesto 
 
4.Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením podujatia Vínne korzo v rokoch 2023, 2024, 2025, 2026 s
nasledovnými zložkami: 
 
4.1.Reklamná kampaň podujatia Vínne korzo 
4.2.Komplexné technické zabezpečenie distribúcie vín a cateringu 
4.3.Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia 
4.4.Komplexné zabezpečenie technického zázemia podujatia 
 
5.Dodávka a kompletný servis spojený so zabezpečením silvestrovskej veselice na Námestí generála Klapku v Komárne v
rokoch 2023, 2024, 2025, 2026 s nasledovnými zložkami: 
 
5.1.Reklamná kampaň podujatia Silvestrovská veselica 
5.2.Komplexné technické zabezpečenie hudobnej produkcie prostredníctvom DJ 
5.3.Komplexné zabezpečenie polnočnej svetelnej show 
5.4.Komplexné zabezpečenie technického zázemia podujatia 
5.5.Komplexné technické zabezpečenie cateringu 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na celé zmluvné obdobie, t.j. na 4 roky: 
- celkom 216.666,66 EUR bez DPH (260.000,00 EUR s DPH) 
 
Predpokladaná hodnota zákazky na jeden rok  
54.166,67 EUR bez DPH (65.000,00 EUR s DPH) 
v nasledovnom členení: 
- Komárňanské dni 41.666,67 EUR bez DPH (50.000,00 EUR s DPH) 
- Vínne korzo, 12.500,00 EUR bez DPH (15.000,00 EUR s DPH) 
- Silvestrovská veselica.0,00 EUR bez DPH (0,00 EUR s DPH) 
 
 
Uvedená predpokladaná hodnota zákazky je maximálna.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
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III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre zákazku:  
 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať verejnému
obstarávateľovi služby, ktoré sú predmetom zákazky, 
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní. 
 
Verejný obstarávateľ si skutočnosti k splneniu podmienok účasti vie overiť z verejne dostupných zdrojov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti odbornej spôsobilosti pre zákazku: 
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač sa musí preukázať zoznamom poskytnutých
služieb za predchádzajúce tri roky - minimálne dve referencie o organizovaní podujatí podobného charakteru.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  23.01.2023 09:00

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese:  
https://www.uvo.gov.sk/portalevo.sgov.sksystemu-evo-5f5.html.  
 
Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy.  
 
Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO.  
 
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít
informačného systému EVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-
5f6.html . 
 
2. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného
obstarávateľa. 
 
3. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2022
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