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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
PRIESKUM TRHU
SLUŽBA
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“):
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Mobil:
E-mail:

Obec Modrany
Modrany 337, 946 33 Modrany
Štefan Édes, starosta
00306584
2021046709
00421 905 612 987
obec@obecmodrany.sk

Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Kontaktná osoba:
Štefan Édes, starosta
Mobil:
00421 905 612 987
E-mail:
obec@obecmodrany.sk
2. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb
3. Názov zákazky:
Služby súvisiace s realizáciou podujatia v rámci projektu „Közös fesztiválok megrendezése
Madaron és Kocson / Organizovanie spoločných festivalov v Modranoch a Kocsi“
kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/129
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie služieb súvisiacich s realizáciou 2-dňového
podujatia „Modranský vínny festival“ pre obstarávateľa s cieľom zrealizovať projekt s
názvom „Közös fesztiválok megrendezése Madaron és Kocson / Organizovanie spoločných
festivalov v Modranoch a Kocsi“, kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/129, podporený z
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, ktorý je spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Zabezpečenie 2-dňového podujatia (03.-04.09.2021) zahŕňa nasledovné, min. kritériá
(alebo ekvivalent):
Prenájom zvukovej techniky
- aktívny PA reprobox s osadením 2x15" a maximálnym výkonom 1500 W - 4 ks
- aktívny Subwoofer s osadením 2x18" a maximálnym výkonom 2000 W - 3 ks
- mixážny pult: počet kanálov: 32, vstup na mikrofón 16, stage box 2x 16 ch
- bezdrôtový mikrofón - 2 kus Prijímač: diverzitný
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káblový mikrofón - 8 ks Typ: dynamický, Smerová charakteristika: kardioida
frekvenčná charakteristika: 50 - 15 000 Hz Citlivosť (na 1 kHz): - 54,5 dBV/Pa (1,85
mV) Impedancia: 300 Ohm - 2 ks
- monitory - Aktívny PA reprobox s osadením 2x12" a maximálnym výkonom 1000 W 4 ks
- symetrický kábel 50 m - 2 ks
- symetrický kábel 20 m - 8 ks
- symetrický kábel 10 m - 8 ks
- stojan na mikrofón - 10 ks
- technická asistencia – zvukár
Prenájom svetelnej techniky
- LED PAR RGB - 12 ks
- crew multicolor Led - 8 ks
- 10 R Movinghead - 4 ks
- svetelný pult - 1 ks
- výrobník hmly Hazer 1500 W, Smoke 3000 W
- studená iskra - 2 ks
- technická asistencia
Prenájom pódia
- veľkosť 6 x 8 m, výška 0,80 m, schody
- montáž, demontáž
Prenájom zastrešenia pódia
- hliníková konštrukcia
- rozmer 8 x 6 m, výška 5,5 m
- vodovzdorná, odolná voči UV žiareniu
Prenájom kordónu
- kordón 25 m (220 cm x 120 cm) - 11 ks
Prenájom stanov
- 8 x 4 m s bočnými stenami - 4 ks
Zabezpečenie sprievodného programu (návrh možných) účinkujúcich na podujatí
- hudobná skupina Hu-Rock - 90 min., detský zábavný program 45 min., Mažoretky
Pribeta - 45 min. tanečné predstavenie - 30 min., ženský spevácky zbor - 20 min.,
dychová kapela - 60 min., Bernáth Tamás - operety, ľudovky - 45 min. pouličná
diskotéka - B. Tóth László - 120 min.
-

5. Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky pre potreby verejného obstarávateľa bude v zmysle
metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 10801-5000/2018 zo dňa 5.9.2018
určená na základe cenových ponúk predložených v plánovanom prieskume trhu. V prípade, že
všetky cenové ponuky prevýšia limit určený pre zákazku s nízkou hodnotu alebo finančné
limity pre zákazky s nízkou hodnotou do alebo nad 50 000 EUR (pozn. prípadne nižší limit
interne stanovený verejným obstarávateľom), prieskum trhu bude slúžiť výhradne na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky.
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7. Miesto dodania predmetu zákazky
Kraj:
Nitriansky
Okres:
Komárno
Obec:
Modrany
Adresa:
Modrany, Sutyúvölgy, 47°50'04.9"N 18°21'31.6"E
8. Lehota pre ukončenie dodávky:
Predmet zákazky - služby je úspešný uchádzač povinný zrealizovať do 03.-04.09.2021.
9. Typ zmluvy:
Verejný obstarávateľ určuje zmluvný vzťah na základe Zmluvy o poskytovaní
služby/tovaru/práce (uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Podrobnejšie viď. návrh zmluvy v prílohe č. 3 tejto výzvy.
10. Hlavné podmienky financovania alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Financovanie
bude prebiehať v súlade s podmienkami Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko. Podrobnejšie viď. návrh zmluvy v prílohe č. 3 tejto výzvy. Verejný
obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky/zálohy z ceny diela. Lehota splatnosti faktúry
je 14 dní odo dňa jej doručenia; dlhšia lehota splatnosti faktúry môže byť dojednaná medzi
zmluvnými stranami v súlade s § 340b ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom:
11.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií zo záujemcami / uchádzačmi postupovať
elektronicky, mailom na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.
11.2 Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v
českom jazyku.
12. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.
13. Možnosť rozdelenia predmetu:
Rozdelenie zákazky je nerelevantné, nakoľko výsledkom má byť jednotné a komplexné
poskytnutie služby. Rozdelením predmetu zákazky by došlo k narušeniu celistvosti služby.
Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu a kompatibilitu, ktorú tvorí
logický celok zhotovený tým istým dodávateľom, a to z dôvodu zachovania funkčnosti,
kompatibility, kvality a hospodárnosti a efektívnosti. Z preambuly smernice EP a R
2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom
vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na
časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie
jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia
riadneho plnenia zákazky. V danom prípade po dôkladom preskúmaní a následnom zvážení
následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie
uvedených dôvodov za to, že ak by verejný obstarávateľ obstarávaný predmet zákazky rozdelil
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na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti
predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov,
tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne
plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutné, by mohla predstavovať vážne
riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
14. Lehota viazanosti ponúk:
Dátum: 30.09.2021
15. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky je nerelevantná.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
16.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje.
16.1.1 Rozpočet s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a množstiev
merných jednotiek vypracovaný v súlade s prílohou č. 1 Výzvy, a ocenený na
základe požiadaviek uvedených vo Výzve a ich prílohách, ako aj všetkých
ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk, podpísaný za stranu uchádzača jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
16.1.2 Vyhlásenie uchádzača - v súlade s prílohou č. 2 Výzvy, doplnené o požadované
údaje, podpísané za stranu uchádzača jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
17. Podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a to:
 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t. j.
oprávnenosť poskytnúť službu, ktorá je predmetom tejto zákazky - uvedenú skutočnosť
bude verejný obstarávateľ kontrolovať počas hodnotenia ponúk prostredníctvom verejne
dostupných databáz.
18. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Dátum a čas: 24.08.2021 o 15:00 h
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť elektronicky mailom:
E-mail:
skhumodrany@gmail.com
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť v prípade doručenia ponuky osobne alebo poštou:
Názov:
Obec Modrany
Adresa:
Obecný úrad Modrany, Modrany 337, 946 33 Modrany
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena
alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli
pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuky sa
predkladajú v slovenskom jazyku prípustný je aj český jazyk) a v mene EUR.

Európsky fond regionálneho rozvoja

www.skhu.eu
19. Otváranie ponúk a postup pri otváraní ponúk:
Dátum a čas: 24.08.2021 o 15:30 h
Miesto: Obecný úrad Modrany, Obecný úrad Modrany, Modrany 337, 946 33 Modrany.
Postup: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote
na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením
na zastupovanie.
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miesta. Ak uchádzač predloží cenu na viac
ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných
platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom
nahor).
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v
EUR s DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel, a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje
ponuky v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku z dôvodu zneužitia kritéria, ktorým
má uchádzač v úmysle porušiť čestnú hospodársku súťaž s cieľom udávania nevýhodných
a neodôvodnených hodnôt kritérií, ako mimoriadne nízku cenu. Verejný obstarávateľ si zároveň
vyhradzuje právo vyžiadať si vysvetlenie od uchádzača ohľadne zloženia a výpočtu hodnoty
kritérií, napr. v prípade nízkej jednotkovej ceny dokladovanie schopnosti uchádzača zabezpečiť
uvedené zmluvami, faktúrami, atď. V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka,
body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť ponuky pre verejného obstarávateľa.
21. Hodnotenie ponuky:
21.1 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a
to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené
pravidlá nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí
predložili ponuku.
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21.2

Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť,
splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak
uchádzač v lehote určenej verejným obstarávateľom nedoručí vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu
ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa podmienky účasti alebo
požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a
vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí.

22. 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.
23. Požadované zábezpeky a záruky :
Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
24. Elektronická aukcia:
Pravidlá k elektronickej aukcii sa v tomto verejnom obstarávaní neuplatňujú.
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
25.1 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela
25.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným
v tejto výzve;
o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
o nebude predložená ani jedna ponuka.
25.3 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.
25.4 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.
25.5 Uchádzač 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.
25.6 Ďalej verejný obstarávateľ upozorňuje, že uskutočnením tohto verejného obstarávania
nevyplýva pre neho záväzok uzavrieť zmluvu s úspešným alebo s niektorým
z uchádzačov.
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26. Ochrana osobných údajov:
Uchádzač informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pre účastníkov verejného
obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich
zamestnancov
a
štatutárnych
orgánov,
prevádzkovateľov
nájde
na:
https://gdpr.somi.sk/obec/index.php?id=82
V Modranoch dňa 11.08.2021:

................................................................
Štefan Édes, starosta

Prílohy - tvoria samostatnú prílohu v editovateľnej podobe:
Príloha 1. Rozpočet - XLSX
Príloha 2. Vyhlásenie uchádzača - DOC/DOCX
Príloha 3. Návrh Zmluvy o poskytovaní služby/tovaru/práce - DOC/DOCX
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