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 Váš list č. / zo dňa: - / - 

       Naše číslo:    

   Vybavuje:                               Vybavuje: Ing. Dagmar Melotíková 

                                        Mobil: 0903 520 052  

       Email: dagmar.melotikova@gmail.com    

                                                                                    V Komárne dňa 07.07.2017                                                         

        

 

                                                                                      

VEC: 

Výzva na predkladanie ponúk   

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby 

pod  názvom:  „Organizácia podujatia Vínne korzo 2017“  

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu 

verejného obstarávania zúčastníte a predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet 

zákazky. Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

V Komárne, dňa 07.07.2017      

              Ing. László Stubendek 

                               primátor mesta 

                 

   z.p. Ing. Dagmar Melotíková, v.r. 

                                                                                                                            

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk 

Adresát:  

mailto:dagmar.melotikova@gmail.com
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        Výzva na predkladanie cenových ponúk  
v súlade so  zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov postupom podľa § 117 zákona.  

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                        Mesto Komárno 

IČO:                            00306525 

DIČ:                            2021035731 

Sídlo:                          Námestie generála Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

Krajina:                       Slovenská republika  

Štatutár organizácie:   Ing. László Stubendek 

Telefón:                       035 / 770 17 54, 285 12 21 

E-mail:                        info@komarno.sk   

Web:                              www.komarno.sk 

                                                 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Dagmar Melotíková   

Telefón: 0903520052  

Email:             dagmar.melotikova@gmail.com  

 

Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Kabátová 

Telefón:   035/2851 223 

E-mail:              tender@komarno.sk 

 

Kontaktná osoba pre technické veci:  

    Ing. Beáta Sebő 

Telefón:   035/2851274 

E-mail:              beata.sebo@komarno.sk 

 

  

      2. Názov predmetu obstarávania:  

      „Organizácia podujatia Vínne korzo 2017“  

 

      3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 

79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí 

 

4.Miesto predloženia/doručenia ponuky: Uchádzač predloží súťažnú ponuku osobne alebo 

poštovou zásielkou v stanovenej lehote na adresu: Mestský úrad Komárno, Námestie gen. 

Klapku č. 1, 945 01 Komárno. 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 

možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 

mailto:info@komarno.sk
http://www.komarno.sk/
mailto:dagmar.melotikova@gmail.com
mailto:tender@komarno.sk
mailto:beata.sebo@komarno.sk
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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 a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Organizácia 

podujatia Vínne korzo 2017“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa 

a uchádzača. 

5. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Andrea Kabátová  

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva na služby 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

 

Verejný obstarávateľ Mesto Komárno, verejne obstaráva organizátora podujatia na 

ktorého sa môže s dôverou obrátiť pri organizovaní veľkého  kultúrneho podujatia pod 

názvom : „Vínne korzo 2017“. Organizátor podujatia bude zodpovedný za nové, originálne, 

účinné a neokukané riešenia pri organizovaní podujatia. Organizátor podujatia bude 

zodpovedný za propagáciu podujatia, námet, scenár,  realizáciu, výtvarné i technické 

zabezpečenie, ozvučenie, kultúrny program odbornú spoluprácu počas celého podujatia 

s ohľadom na miestne špecifiká regiónu. Organizátor podujatia hradí všetky náklady, ktoré 

súvisia s organizovaním takéhoto podujatia: napr.: prenájom priestorov, ľudské zdroje, 

náklady na vodu a energie, náklady na odpad, kultúrne podujatia a pod. Keďže ide o prestížne 

podujatie s vysokou návštevnosťou,  verejný obstarávateľ pri výbere poskytovateľa služieb 

nastavil kritéria hodnotenia, tak aby poskytovateľ služieb venoval náležitú pozornosť všetkým 

fázam prípravy a realizácie  tohto podujatia.  

Víťazný uchádzač po ukončení podujatia je povinný zúčtovať všetky náklady vynaložené na 

zorganizovanie podujatia a zároveň zdokumentuje všetky prijaté tržby z predmetného 

podujatia.  

 

Víťazný uchádzač poskytne  kompletné služby spojené so zabezpečením podujatia                                        

Vínne korzo 2017 v rozsahu: 

1. Reklamná kampaň podujatia 

2. Komplexné zabezpečenie predaja vín 

3. Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia 

4. Komplexné zabezpečenie jednotných stánkov so zariadením  pre súťažiacich vo varení 

fazuľovej polievky „Jókai“, 

 

1. Reklamná kampaň podujatia 

Verejný obstarávateľ požaduje vrámci propagácie podujatia, zabezpečiť:   

 

1.1 Minimálne tri kusy  billboardov umiestnených v termíne od 15.8.2017   na    

frekventovaných miestach mimo územia mesta Komárno - pri prístupových komunikáciách 
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smerom od Nitry a Bratislavy,  v blízkosti miest Veľký Meder, Štúrovo a  Hurbanovo. Dôkaz 

o umiestnení reklamných billboardov víťazný uchádzač  predkladá k vyúčtovaniu služieb vo 

forme fotodokumentácie.  

 

1.2 Odborné spracovanie webovej stránky podujatia http://komarno.sk/korzo/ vrátane 

priebežného spracovania a aktualizácie a zverejnenia reklamy pred a počas podujatia. 

 

1.3 Spracovanie facebookovej stránky podujatia, vrátane pravidelnej aktualizácie reklamy vo 

forme  fotodokumentácie  a video dokumentácie. Zabezpečenie marketingovej podpory 

prostredníctvom sociálnej siete facebook a platenej kampane v hodnote 100 eur na 

sociálnej sieti facebook.  

 

1.4 Zverejnenie tlačenej plošnej inzercie, reklamy podujatia v dostupných  tlačovinách – 

minimálne  6 ks a spracovanie a  zverejnenie PR článkov v dostupných elektronických 

médiách,  minimálne 10 ks. 

Dôkaz o umiestnení reklamy víťazný uchádzač k vyúčtovaniu služieb predkladá jedným 

výtlačkom tlačovín. PR články pred zverejnením je povinný uchádzač odkonzultovať so 

zodpovednou osobou  mesta Komárno, Ing. Beáta Sebő, 

 

1.5 Grafické spracovanie, tlač a distribúcia  dvojjazyčného  programového bulletinu 

v jazyku slovenskom a maďarskom v počte 2 000 kusov. 

 

2. Komplexné zabezpečenie predaja vín 

 

Komplexné technické zabezpečenie ( dovoz/odvoz) vínnych stánkov v celkovom počte 

min.12 kusov  vrátane ich montáže a demontáže, vnútorného vybavenia podľa potrieb 

vinárov, zabezpečenie elektrickej energie a centrálnej prípojky pitnej vody; pričom: 

 Jeden  stánok bude určený na distribúciu lístkov na ochutnávku / žetónov, 

 Najmenej 11 stánkov bude určených na prezentáciu vín, pričom organizátor zabezpečí 

účasť vinárov z minimálne dvoch významných vinárskych regiónov zo Slovenska 

a účasť z minimálne dvoch významných vinárskych regiónov z Maďarska.  

 

Uchádzač v ponuke uvedie: 

Zoznam konkrétnych  vinárstiev – resp. vinárov, krajinu pôvodu, názov vinárstva, vinára, 

presnú adresu.  

 

 

 

 

 

http://komarno.sk/korzo/
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Komplexné technické zabezpečenie predaja vín: 

 

 Komplexné technické zabezpečenie ( dovoz/odvoz) vínnych stánkov v celkovom 

počte min.12 kusov  vrátane ich montáže a demontáže, vnútorného vybavenia podľa 

potrieb vinárov, zabezpečenie elektrickej energie a centrálnej prípojky pitnej vody; 

 Dvojjazyčné označenie vinných stánkov, cenníkov, 

 Vnútorné vybavenie vinného stánku – zabezpečenie dostatočného počtu sklenených 

pohárov, ich predaj, resp. prenájom a zabezpečenie ich umývania,  

 Predaj lístkov na ochutnávku / žetónov; 

 Prezentácia vín cestou zabezpečených vinárov,  

 Zabezpečenie doplnkového sortimentu formou predajcov s vlastnými stánkami, ktoré 

nenarušia charakter podujatia ( napr.:  ovocné vína, striky a iné ). Doporučený počet 

predajcov je 4.  

 Zabezpečenie cateringu formou predajcov s vlastnými stánkami, predajca musí 

disponovať všetkými úradnými povoleniami na predmet ich podnikania, ich stánky 

musia mať vzhľad, ktorý korešponduje s charakterom  podujatia ( catering predajom 

teplých jedál, verejný obstarávateľ uprednostňuje predajcov, ktorí  ponúkajú špeciálne, 

príp. tradičné regionálne  pokrmy napr.: syry, čerstvé posúchy, trdeľníky   atď. 

Doporučený počet predajcov je 3.  

 

3. Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia 

 Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača požaduje komplexné zabezpečenie 

montáže, demontáže, dopravy a zastrešenie javiska v rozmerov min. 6 x 8 m, ktoré je 

vo vlastníctve mesta Komárno.   

 Komplexné zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky javiska, vrátane dopravy. 

Zvuková technika má vyhovovať všetkým špeciálnym požiadavkám účinkujúcich; 

 Komplexné zabezpečenie montáže a demontáže, vrátane dopravy VIP stanu pri 

javisku (šatník) alebo náklady spojené s inými prenajatými priestormi.  

 Komplexné zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu vrátane zabezpečenia 

všetkých oznamovacích povinností v súlade s platnou legislatívou SR, (napr.:  

Slovenský  ochranný autorský zväz ).  

 

3.1 Komplexné zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu 

 

Verejný obstarávateľ uprednostňuje hudobné žánre s tematikou podujatia:  

- 50 % z celkového počtu vystupujúcich budú tvoriť regionálne hudobné telesá a  

- 50 % hudobné telesá mimo regiónu; 

 Súčasťou programovej ponuky bude jedno vystúpenie zo všeobecne známej slovenskej 

hudobnej scény a jedno vystúpenie zo všeobecne známej maďarskej hudobnej scény;  
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 Verejný obstarávateľ požaduje od vystupujúcich umelcov aby na koncertoch vystupovali 

len naživo, nie z playbacku ; 

 Uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží presný harmonogram kultúrneho programu 

v termíne  od 14.09.2017 do 16.09.2017 v čase od 16,00 do 22,00 hod. 

 

Ponuka uchádzača  musí obsahovať:  

- Náklady na komplexné zabezpečenie montáže, demontáže, dopravy a zastrešenie 

javiska v rozmerov 6 x 8 m,  

- Náklady na komplexné zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky javiska, vrátane 

dopravy,  

- Náklady na komplexné zabezpečenie montáže a demontáže, vrátane dopravy VIP 

stanu pri javisku (šatník), alebo náklady spojené so zabezpečením iných priestorov 

- Náklady na komplexné zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu 

 

4. Komplexné zabezpečenie jednotných stánkov so zariadením  pre súťažiacich vo 

varení fazuľovej polievky „Jókai“ 

   

Komplexné organizačné a technické zabezpečenie súťaže vo varení fazuľovej polievky 

„Jókai“ vrátene zabezpečenia montáže a demontáže, dopravy jednotných stánkov so 

zariadením pre súťažiacich (stoly so stoličkami alebo lavičkami)  podľa počtu prihlásených 

družstiev.  

 

Dodatkové služby, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ od uchádzača:  

 Verejný obstarávateľ nezodpovedá za bezpečnosť a stráženie počas podujatia. Verejný 

obstarávateľ požaduje od uchádzača stráženie počas podujatia. Pripojenie pitnej vody 

na všetky odberné miesta podľa potreby a podľa požiadaviek regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, 

 Pripojenie a odpojenie elektrickej energie, 

 Upratovanie počas a po podujatí,  

 Zabezpečenie dostatočného množstva sociálnych zariadení (WC),  

 Uchádzač znáša náklady za spotrebu elektrickej energie a vody,    

 

Termín plnia:  

1. Reklamná kampaň podujatia od 15. augusta 2017 až  do skončenia podujatia; 

2. Komplexné zabezpečenie predaja vín 

3. Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia 

4. Komplexné zabezpečenie jednotných stánkov so zariadením  pre súťažiacich vo varení 

fazuľovej polievky „Jókai“,   
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Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné uskutočniť 

v termíne najneskôr do lehoty predkladania cenovej ponuky, po telefonickej dohode 

s kontaktnými osobami uvedenými vo výzve na predkladanie cenovej ponuky.  

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií 

na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky 

najvýhodnejšiu ponuku. 

 

8.1 Reklamná kampaň podujatia v termíne od 15. augusta 2017 

 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. Tri (3)  kusy  billboardov 

 

   

2. Spravovanie webovej 

stránky podujatia 

   

3. Spracovanie facebookovej 

stránky podujatia 

   

4. Zverejnenie tlačenej plošnej 

inzercie, reklamy podujatia 

v dostupných  tlačovinách 6 

ks a spracovanie 

a zverejnenie PR článkov 

v dostupných elektronických 

médiách 10 ks 

   

5. Vyhotovenie dvojjazyčného  

programového bulletinu 

v jazyku slovenskom 

a maďarskom v počte 2 000 

kusov 

   

 

 

Celková cena reklamnej 

kampane:  

   

 

Kritéria hodnotenia „Reklamná kampaň podujatia“ 

 

Názov kritéria č.1 

Celková cena 

bez DPH 

DPH Celková cena 

s DPH 

Váha kritéria: 

 

Celková cena 

reklamnej 

kampane 

   50 bodov 

   Efektívnosť 

reklamnej 
Váha kritéria:  
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Názov kritéria č.2 kampane 

Efektívnosť 

reklamnej 

kampane  

 

   50 bodov 

 

Efektívnosť reklamnej kampane 

Uchádzač k splneniu podmienky pripraví:   

 Grafický návrh reklamného billboardu a uvedie vo svojej  ponuke adresy jeho 

umiestnenia v súlade s  opisom predmetu zákazky.   

 Návrh spracovania webovej stránky podujatia,  

 Návrh spracovania facebookovej stránky podujatia 

 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie tlačoviny v ktorých bude plošná inzercia a 

reklama podujatia – min. 6 tlačovín, uchádzač komisii predloží návrh  PR 

článkov a uvedie elektronické média v ktorých ich bude zverejňovať– min. 10 

médií. 

 Grafické spracovanie, tlač a distribúcia  dvojjazyčného  programového 

bulletinu v jazyku slovenskom a maďarskom v počte 2 000 kusov. 

 

Komisia  verejného obstarávateľa bude hodnotiť grafické návrhy reklamných kampaní, miesto 

zverejnenia, zaujímavosť a efektívnosť reklamnej kampane. Uchádzač, ktorý ponúkne 

verejnému obstarávateľovi efektívnu a zaujímavú reklamnú kampaň, ktorá priláka čo najviac 

účastníkov na podujatie, komisia verejného obstarávateľa mu pridelí najvyšší počet bodov. 

V prípade nákladov na reklamnú kampaň komisia verejného obstarávateľa bude hodnotiť 

najnižšiu cenu s DPH.  

 

8.2 Komplexné zabezpečenie predaja vín v termíne od 14.septembra  2017 do 16. 

septembra 2017 

 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. 12 kusov vinných 

stánkov, dvojjazyčné 

označenie, vnútorné 

zariadenie, elektrika, voda 

   

2. Služba – predaj lístkov na 

ochutnávku vín 

   

3. Zabezpečenie účasti vinárov 

z minimálne dvoch 

významných vinárskych 

regiónov zo Slovenska a 
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účasť z minimálne dvoch 

významných vinárskych 

regiónov z Maďarska  

4. Zabezpečenie 

doplnkového sortimentu 

formou predajcov 

doporučený počet 4 

   

5. Zabezpečenie cateringu 

formou predajcov 

s vlastnými stánkami 

doporučený počet 3 

   

 Celkové náklady na  

zabezpečenie predaja  

   

 

 

Kritéria hodnotenia „Komplexné zabezpečenie predaja vín“ 

 

Názov kritéria č.1 

Celková cena 

bez DPH 

DPH Celková cena 

s DPH 

Váha kritéria: 

Celkové náklady 

za zabezpečenie 

predaja 

   30 bodov 

 

Názov kritéria č.2 

  Celkové tržby 

z predaja pre 

mesto Komárno 

v % 

Váha kritéria:  

Celkové tržby 

z predaja pre 

mesto Komárno v 

% 

   70 bodov 

 

 

8.3 Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia v termíne od 

14.septembra  2017 do 16. septembra 2017 

 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. Náklady na komplexné 

zabezpečenie montáže, 

demontáže, dopravy 

a zastrešenie javiska v 

rozmerov 6 x 8 m  

   

2. Náklady na komplexné    
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zabezpečenie zvukovej 

a svetelnej techniky javiska, 

vrátane dopravy  

3. Náklady na komplexné 

zabezpečenie montáže 

a demontáže, vrátane 

dopravy VIP stanu pri 

javisku (šatník), alebo 

náklady spojené so 

zabezpečením iných 

priestorov 

   

4. Náklady na komplexné 

zabezpečenie sprievodného 

kultúrneho programu 

 

   

 Celkové náklady na  

zabezpečenie sprievodného  

programu  

   

 

        Kritéria hodnotenia „Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia“ 

 

Názov kritéria 

č.1 

Celková cena 

bez DPH 

DPH Celková cena 

s DPH 

Váha 

kritéria: 

Celkové náklady 

za zabezpečenie 

sprievodného 

programu 

   50 bodov 

 

Názov kritéria 

č.2 

  Hodnotenie ponuky 

kultúrneho programu 

Váha 

kritéria:  

Hodnotenie 

ponuky 

kultúrneho 

programu 

    150 bodov 

Názov kritéria 

č.3 

  Celkové tržby zo 

sprievodného programu  

pre mesto Komárno v 

% 

 

Celkové tržby zo 

sprievodného 

programu pre 

mesto Komárno v 

% 

 

   50 bodov 
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Verejný obstarávateľ uprednostňuje hudobné žánre s tematikou podujatia:  

- 50 % z celkového počtu vystupujúcich budú tvoriť regionálne hudobné telesá a  

- 50 % hudobné telesá mimo regiónu; 

 Súčasťou programovej ponuky bude jedno vystúpenie zo všeobecne známej slovenskej 

hudobnej scény a jedno vystúpenie zo všeobecne známej maďarskej hudobnej scény;  

 Verejný obstarávateľ požaduje od vystupujúcich umelcov aby na koncertoch vystupovali 

naživo, nie z playbacku ; 

 Uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží presný harmonogram kultúrneho programu 

v termíne  od 14.09.2017 do 16.09.2017 v čase od 16,00 do 22,00 hod. 

Komisia verejného obstarávateľa bude  kritérium č.2 hodnotiť na základe predloženej 

ponuky uchádzača v súlade s opisom predmetu zákazky.  

 

8.4 Komplexné zabezpečenie jednotných stánkov so zariadením  pre súťažiacich vo 

varení fazuľovej polievky „Jókai“ 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. Komplexné organizačné a technické 

zabezpečenie súťaže vo varení 

fazuľovej polievky 

   

 Celkové náklady :  

 

 

  50 bodov 

 

Celové vyhodnotenie verejného obstarávania:  

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Celkové 

hodnotenie:  

Poznámka:  

1. Reklamná kampaň 

podujatia 

  

 Celková cena reklamnej 

kampane 
50 bodov Uchádzač s najnižšou cenou dostane 

najvyšší počet bodov 

 Efektívnosť reklamnej 

kampane  
50 bodov Uchádzač s najväčšou efektívnosťou 

reklamy dostane najvyšší počet bodov 

2. Komplexné zabezpečenie 

predaja vín 

 

  

 Celkové náklady za 

zabezpečenie predaja 
30 bodov Uchádzač s najnižšou cenou dostane 

najvyšší počet bodov 

 Celkové tržby z predaja pre 

mesto Komárno 
70 bodov Uchádzač s ponúknutou najvyššou 

tržbou z predaja dostane najvyšší počet 

bodov 

3. Komplexné zabezpečenie 

sprievodného programu 

podujatia 
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Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je vo výške: 8 333,33 eur bez DPH 

 

9. Zdroj finančných prostriedkov 

9.1  Zákazka bude financovaná:  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Verejný obstarávateľ sa bude 

podieľať na tržbách z predmetu obstarávania.  

 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

10.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon 

o cenách vykonáva. 

10.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena 

sa nesmie meniť počas doby realizácie stavebných prác. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len 

na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 

bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

10.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie: 

10.3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

10.3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH, 

10.3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením „Nie som platcom DPH“. 

10.5 V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ 

skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ 

bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta 

k ponuke  DPH platnú v SR.  

 Celkové náklady za 

zabezpečenie sprievodného 

programu 

50 bodov Uchádzač s najnižšou cenou dostane 

najvyšší počet bodov 

 Hodnotenie ponuky 

kultúrneho programu 
150 bodov Kvalita ponúkaného kultúrneho 

programu najvyšší počet bodov 

 Celkové tržby zo 

sprievodného programu pre 

mesto Komárno 

50 bodov Uchádzač s ponúknutou najvyššou 

tržbou z predaja dostane najvyšší počet 

bodov 

4. 

 

Komplexné zabezpečenie 

jednotných stánkov so 

zariadením  pre súťažiacich 

vo varení fazuľovej polievky 

„Jókai“ 

50 bodov Uchádzač s najnižšou cenou dostane 

najvyšší počet bodov 

 Celkové vyhodnotenie:  
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11. Miesto a lehota na predkladanie ponuky  

11.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Mestský 

úrad Komárno, Námestie gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.  

11.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.07.2017 do 09:00 hod.   

11.3 Pri osobnom doručení súťažnej ponuky, uchádzači túto odovzdávajú v čase od 08:00 hod 

do 12:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.  

11.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe. 

 

13. Zmena a odvolanie ponuky  

13.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 

prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. Novú ponuku je 

potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. 

13.2  Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 

ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj 

o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 

nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 

14.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 

ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky. 

 

14.2 Návrh na plnenie kritérií  Príloha č. 1 

 

14.3 Podpísaná  zmluva  

 

Príloha č. 2  Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača      

Prílohe č. 3  Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov  

Príloha č. 4   Čestné vyhlásenie „konflikt záujmov“ 

 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Ekonomicky výhodná ponuka uchádzača, kritérium hodnotenia cena a kvalita  
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16. Druh zákazky  

8.1 Zákazka na poskytnutie služby, zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

 

17. Lehota viazanosti ponuky  

17.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na 

čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom  končí 

dňom 31.08.2017 

 

18. Doplňujúce informácie: 

1) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.  

2) 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; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

3) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Komárne , dňa 07. 07. 2017 

        

z.p. Ing. Dagmar Melotíková, v.r. 
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Príloha č. 1                             

 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 

SÚŤAŽNÁ PONUKA 

„Organizácia podujatia Vínne korzo 2017“  

 

Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

Konateľ spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail: 

Reklamná kampaň podujatia v termíne od 15. augusta 2017 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. Tri (3)  kusy  billboardov 

 

   

2. Spravovanie webovej 

stránky podujatia 

   

3. Spracovanie facebookovej 

stránky podujatia 

   

4. Zverejnenie tlačenej plošnej 

inzercie, reklamy podujatia 

v dostupných  tlačovinách 6 

ks a spracovanie 

a zverejnenie PR článkov 

v dostupných elektronických 

médiách 10 ks 

   

5. Vyhotovenie dvojjazyčného  

programového bulletinu 

v jazyku slovenskom 

a maďarskom v počte 2 000 

kusov 

   

 

 

Celková cena reklamnej 

kampane:  
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Kritéria hodnotenia „Reklamná kampaň podujatia“ 

 

Názov kritéria č.1 

Celková cena 

bez DPH 

DPH Celková cena 

s DPH 

Váha kritéria: 

 

Celková cena 

reklamnej 

kampane 

   50 bodov 

 

Názov kritéria č.2 

  Efektívnosť 

reklamnej 

kampane 

Váha kritéria:  

Efektívnosť 

reklamnej 

kampane  

 

   50 bodov 

 

Komplexné zabezpečenie predaja vín  

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. 12 kusov vinných 

stánkov, dvojjazyčné 

označenie, vnútorné 

zariadenie, elektrika, voda 

   

2. Služba – predaj lístkov na 

ochutnávku vín 

   

3. Zabezpečenie účasti vinárov 

z minimálne dvoch 

významných vinárskych 

regiónov zo Slovenska a 

účasť z minimálne dvoch 

významných vinárskych 

regiónov z Maďarska  

   

4. Zabezpečenie 

doplnkového sortimentu 

formou predajcov 

doporučený počet 4 

   

5. Zabezpečenie cateringu 

formou predajcov 

s vlastnými stánkami 

doporučený počet 3 

   

 Celkové náklady na  

zabezpečenie predaja  
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Kritéria hodnotenia „Komplexné zabezpečenie predaja vín“ 

 

Názov kritéria č.1 

Celková cena 

bez DPH 

DPH Celková cena 

s DPH 

Váha kritéria: 

Celkové náklady 

za zabezpečenie 

predaja 

   30 bodov 

 

Názov kritéria č.2 

  Celkové tržby 

z predaja pre 

mesto Komárno 

v % 

Váha kritéria:  

Celkové tržby 

z predaja pre 

mesto Komárno v 

% 

   70 bodov 

 

Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia  

 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. Náklady na komplexné 

zabezpečenie montáže, 

demontáže, dopravy 

a zastrešenie javiska v 

rozmerov 6 x 8 m  

   

2. Náklady na komplexné 

zabezpečenie zvukovej 

a svetelnej techniky javiska, 

vrátane dopravy  

   

3. Náklady na komplexné 

zabezpečenie montáže 

a demontáže, vrátane 

dopravy VIP stanu pri 

javisku (šatník), alebo 

náklady spojené so 

zabezpečením iných 

priestorov 

   

4. Náklady na komplexné 

zabezpečenie sprievodného 

kultúrneho programu 

 

   

 Celkové náklady na  

zabezpečenie sprievodného  

programu  
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Kritéria hodnotenia „Komplexné zabezpečenie sprievodného programu 

podujatia“ 

Názov kritéria č.1 Celková cena 

bez DPH 

DPH Celková cena 

s DPH 

Váha 

kritéria: 
Celkové náklady 

za zabezpečenie 

sprievodného 

programu 

   50 bodov 

Názov kritéria č.2   Hodnotenie ponuky 

kultúrneho programu 

Váha 

kritéria:  

Hodnotenie 

ponuky kultúrneho 

programu 

    150 bodov 

Názov kritéria č.3   Celkové tržby zo 

sprievodného programu  

pre mesto Komárno v 

% 

 

Celkové tržby zo 

sprievodného 

programu pre 

mesto Komárno v 

% 

   50 bodov 

 

Komplexné zabezpečenie jednotných stánkov so zariadením  pre súťažiacich vo varení 

fazuľovej polievky „Jókai“.  

 

Por.č.: Názov plnenia:  

 

Cena v eur 

bez DPH: 

DPH Cena v eur 

s DPH: 

1. Komplexné organizačné a technické 

zabezpečenie súťaže vo varení 

fazuľovej polievky 

   

 Celkové náklady :  

 

 

  50 bodov 

 

 

 

 

Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................  
                                                                                                                               (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                                                                                  oprávnenej osoby uchádzač
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Príloha č. 2    

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU 

„Organizácia podujatia Vínne korzo 2017“    

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra) 

Obchodný názov spoločnosti:   

Sídlo alebo miesto podnikania:  

Ulica, číslo sídla:  

PSČ:   

Mesto:  

Štát:  

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

IBAN:  

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

  

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.  

Dátum: ..........................................                                         Podpis:...........................................  

                                                                                       (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača)  

Poznámka:  

Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade 

skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej 

konať za každého člena skupiny dodávateľovi 
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Príloha č. 3  

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 

Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  

 

 

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Organizácia podujatia Vínne korzo 2017“, ktoré určil verejný obstarávateľ,  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve na predkladanie ponúk a zmluvných 

podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť 

dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti 

požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená. 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá 

Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.  

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ........................................ ....  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 4 

 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

Zákazka na stavebné práce  postupom podľa § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

„Organizácia podujatia Vínne korzo 2017“  

 

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk, týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu 

nášho postavenia v súťaži,  

esovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

pravdivé a úplné informácie.  

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

–––––––––––––––––––––––––-  

[doplniť podpis 
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Zmluva 

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“) 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:    

Obchodné meno spoločnosti:          

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:     

Bankové spojenie: 

IBAN:   

Zastúpený:      

Tel: 

E-mail:                                                 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  

/ďalej len ,,poskytovateľ“/ 

a 

Objednávateľ:   

Názov:                        Mesto Komárno 

IČO:                            00306525 

DIČ:                            2021035731 

Sídlo:                          Námestie generála Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

Krajina:                       Slovenská republika  

Štatutár organizácie:   Ing. László Stubendek 

Telefón:                       035 / 770 17 54, 285 12 21 

E-mail:                        info@komarno.sk   

Web:                              www.komarno.sk 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

uzatvárajú zmluvné strany v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, túto zmluvu 

nasledujúceho znenia: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby 

spočívajúce v „Organizácii podujatia Vínne korzo 2017“.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle tejto 

zmluvy a zaplatiť mu za riadne a včas poskytnuté služby cenu špecifikovanú v tejto zmluve, 

po splnení podmienok stanovených v tejto zmluve.  

 

mailto:info@komarno.sk
http://www.komarno.sk/
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Článok II. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky služby súvisiace so zabezpečením 

a organizáciou kultúrneho podujatia pod názvom : Vinné korzo 2017.  

2. Poskytovateľ je povinný pri organizovaní kultúrneho podujatia dbať na pokyny 

objednávateľa a je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 

zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov. V prípade, ak by konanie 

na základe pokynov objednávateľa nebolo v záujme objednávateľa, je poskytovateľ povinný 

objednávateľa upozorniť na nevhodnosť takýchto pokynov.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa služby definované na základe 

verejného obstarávania, a to nasledovne:  

a) Reklamná kampaň podujatia 

b) Komplexné zabezpečenie predaja vín 

c) Komplexné zabezpečenie sprievodného programu podujatia 

d) Komplexné zabezpečenie jednotných stánkov so zariadením  pre súťažiacich vo varení 

fazuľovej polievky „Jókai“, 

4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa poskytnutie dodatočných 

informácií alebo pokynov, ktoré považuje za nevyhnutné na splnenie predmetu zmluvy.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach 

relevantných pre riadne a včasné vykonanie svojich povinností a plnenie svojich záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo 

podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy.  

6. Poskytovateľ umožní objednávateľovi kontrolu plnenia povinnosti podľa tejto zmluvy na 

mieste konania kultúrneho podujatia, pričom sa zaväzuje odstrániť vady zistené 

objednávateľom.  

Článok III. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poveriť osobu, ktorá ho bude zastupovať a poskytovať potrebnú 

súčinnosť poskytovateľovi v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje, že 

údaje o tejto kontaktnej osobe oznámi  poskytovateľovi najneskôr v lehote do 3 pracovných 

dní od uzavretia zmluvy.  

 

Článok IV. 

Plnenie predmetu zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v čase od 14.09.2017 do 16.09.2017 v čase od 16,00 do 22,00 

hod. podľa harmonogramu predloženom poskytovateľom vo verejnom obstarávaní zabezpečiť 

všetky služby definované v opise predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní.  

2. V lehote do 10 dní od zrealizovaného kultúrneho podujatia poskytovateľ predloží 

objednávateľovi písomnú správu s vyhotovenou fotodokumentáciou zrealizovaného podujatia, 

ktorú dodá aj na USB, prípadne CD nosiči (ďalej len „písomná správa“).  
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Článok V. 

Cena a platobné podmienky 

1. V zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov bola zmluvnými stranami 

dohodnutá cena za zabezpečenie služieb pre realizáciu kultúrneho podujatia v maximálnej 

výške ............,- EUR bez DPH, t.j. .................,- EUR s DPH (slovom: ……….. eur bez 

DPH, t.j. ………. S DPH), celková a konečná zmluvná cena určená pre poskytovateľa za 

riadne a včasné poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy bude vypočítaná na základe 

jednotkových cien služieb tvoriacich predmet zákazky uvedených v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. Poskytovateľ si nebude v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy 

uplatňovať žiadne ďalšie náklady.  

2. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje objednávateľovi po zúčtovaní podujatia vyplať 

objednávateľovi podiel z tržieb vo výške ............................percenta.  

3. Objednávateľ je povinný cenu dohodnutú v ods. 1 tohto článku zaplatiť poskytovateľovi 

po riadnom a včasnom dodaní služieb špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len 

tie služby, ktoré boli skutočne poskytnuté, pričom cena dohodnutá v ods. 1 tohto článku 

môže byť v takom prípade znížená na cenu za skutočne poskytnuté služby. V prípade, ak 

poskytovateľ neposkytne služby uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy v požadovanom 

rozsahu, kvalite a termíne určenom objednávateľom, znižuje sa cena dohodnutá v ods. 1 

tohto článku o 10%.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizované služby bude uhradená objednávateľom 

na základe faktúry predloženej poskytovateľom.  

5. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúru je 

nevyhnutné doručiť v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“. Podkladom pre vystavenie 

faktúry poskytovateľom je  Potvrdenie o dodaní správy podpísaný zmluvnými stranami.  

6. Faktúra poskytovateľa musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a daňového dokladu 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu 

poskytovateľ.  

7. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra poskytovateľa bude obsahovať nasledujúce 

náležitosti:  

- názov a sídlo objednávateľa a názov a sídlo poskytovateľa,  

- označenie faktúry a jej číslo,  

- registračné číslo a deň podpisu tejto zmluvy,  

- predmet plnenia a dni splnenia,  

- dátum odoslania a lehota splatnosti faktúry,  

- uznaná zmluvná cena, označenie banky a číslo účtu poskytovateľa,  
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- prílohy požadované objednávateľom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky 

poskytovateľa,  

- celková fakturovaná suma a náležitosti pre účely uplatňovania DPH podľa platných 

právnych predpisov.  

9. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 7 tohto článku, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do 7 dní od riadneho doručenia a 

požiadať o jej opravu príp. doplnenie chýbajúcich náležitostí. Plynutie lehoty splatnosti sa v 

tomto prípade preruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 

opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

Článok VI. 

Zánik zmluvy 

1. Zmluva zaniká splnením predmetu zmluvy, pričom za splnenie sa považuje riadne a včasné 

zrealizovanie kultúrneho podujatia a s ním súvisiacich služieb a zaplatenie odmeny podľa čl. 

V. tejto zmluvy. Zmluvu je možné pred dňom splnenia predmetu zmluvy podľa prvej vety 

ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán.  

2. V prípade, ak poskytovateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa  zmluvy, bude sa 

to považovať na účely tejto zmluvy za jej podstatné porušenie, na základe čoho je 

objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo 

meniť bez súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade doručovania uvedenej písomnosti 

doporučenou poštovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za 

deň riadneho doručenia. Odstúpenie od zmluvy sa bude považovať za doručené aj v prípade, 

ak ho druhá zmluvná strana odmietne prevziať.  

4. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením 

zmluvy ani nároky zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy pred účinnosťou odstúpenia.  

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke mesta 

Komárno. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov  

2. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých pre objednávateľa sú určený 1 

(jeden) rovnopis a pre poskytovateľa 3 (tri) rovnopisy.  

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami schválenými 

a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
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4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

5.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení uzavrieť túto zmluvu v mene zmluvnej 

strany, ktorú zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  

Príloha č. 1:  Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2:  Harmonogram kultúrneho podujatia  

Príloha č. 3:  Návrh na plnenie kritérií  

 

 

V  Komárne, dňa                                                                             V....................., dňa  

 

 

Za objednávateľa :                                                                            Za poskytovateľa:  

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

 


