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Výzva na predkladanie ponúk 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Mesto Fiľakovo 

Sídlo:    Radničná 25, 98601  Fiľakovo 

Štatutárny  zástupca:   Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta 

Kontaktná osoba:  Ing. arch. Erika Anderková 

Telefón:   047/4381001 

Fax:    047/4381001 

Email:    mesto@filakovo.sk 

IČO:    00316075 

DIČ:    2021115052 

 

2. Druh zákazky 

Služba 

 

3. Predmet zákazky 

„Multiplikačné podujatie  k projektu s názvom „Rozvoj hudobnej zručnosti 

prostredníctvom zachovávania ľudových tradícií s cezhraničným dopadom““ 

 

číslo projektu 2016-1-HU01-KA201-022919  

v rámci programu Erasmus+ 

 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Organizačno-technické zabezpečenie multiplikačného podujatia v rámci diseminácie 

dosiahnutých výsledkov projektu s regionálnym charakterom (pre škôlky z okolitých 

obcí, partnerských miest) 

s nasledovným obsahom: 

1. Časť: teoretická  

- prednášky (2 osoby) – zabezpečenie prezentácie dosiahnutých výsledkov; 

- lektori (2 osoby) – zabezpečenie recenzie publikácie s dosiahnutými výsledkami 

projektu; 

- pohostenie – zabezpečenie občerstvenia na celodennom podujatí; 

- vystúpenie detí – materiálne zabezpečenie krojov a kostímov na kultúrno-spoločenský 

program; 

- príprava a rozoslanie pozvánok odbornej verejnosti, médiám, záujemcom. 

2. časť: praktická 

- zabezpečenie predstavenia tradičných remesiel (2 osoby) – ukážky tradičných postupov 

z tradičných materiálov; 

- zabezpečenie predstavenia hudobných tradícií (3 osoby) – hudobná činnosť (spev, 

rytmické cvičenia, pohyby); 



 2 

- materiálne zabezpečenie ukážkovej činnosti tradičných remesiel, remeselnícke 

pomôcky, materiály; 

- zabezpečenie upomienkových predmetov a propagačného materiálu súvisiacich 

s projektom. 

- zabezpečenie projektora, plátna a ozvučenia podujatia  

Minimálny počet zúčastnených: 50 osôb 

 

5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky 

4.167,00 €  bez DPH      

 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Mesto Fiľakovo,  

 

7. Jazyk ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie je možné použiť variantné riešenie 

 

9. Trvanie zmluvy  

Predpokladaný termín realizácie podujatia je  od 01.12.2018 do 15.12.2018. 

 

10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude 

Vyhotovenie objednávky na predmet zákazky 

 

11. Obsah  ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, 

číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 

vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  

 

b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra, stanovy  

občianskeho združenia), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

 

c) Návrh na plnenie  kritérií  (príloha č. 1) v jednom vyhotovení, podpísaný  uchádzačom, 

jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v 

mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. 

podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 

12. Termín a lehota  na predkladanie ponúk 

08.10.2018 do 09.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 

25, 986 01  Fiľakovo. Ponuka sa predkladá v uzatvorenej obálke  označenej heslom – 
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„Verejná súťaž“ - „Multiplikačné podujatie  k projektu s názvom „Rozvoj hudobnej 

zručnosti prostredníctvom zachovávania ľudových tradícií s cezhraničným dopadom““ 

 

 

13. Termín a miesto vyhodnotenia  ponúk 

08.10.2018 o 10.00 hod. 

Miesto: Mestský úrad  Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí. Vyhodnotenie 

ponúk je neverejné 

 

14. Kritériá hodnotenia ponúk 

Najnižšia cena  s DPH. 

 

15. Obhliadka  miesta   

Obhliadka nie je nutná. 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení 

nie je možné podať námietky 

- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií 

získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 

pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému  uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku 

prijíma. 

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný 

uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 

na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší 

v poradí. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených  

verejným obstarávateľom, 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze 

obstarávania. 

24.09.2018 

 

 

                                                                          Mgr. Attila Agócs, PhD.                                                                       

                                                                                                        primátor mesta 


