
OBEC  MALÝ HOREŠ

ulica Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu 
na zabezpečenie publicity projektu, určenia poskytovateľa – 

dodávateľa predmetu obstarávania

v rámci postupu zadávania zákazky podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a Príručky MPaRV SR pre Program
Interreg V - A Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Maďarsko 

obec Malý Horeš Vás vyzýva na predkladanie ponuky na nižšie špecifikované predmety
zákazky:

Dodávka a montáž billboardov a plakiet

Organizácia tlačovej besedy  

Organizácia záverečného podujatia

Printové a televízne publikácie

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7
ods. 1 písm. c) ZVO: 

2.

Názov organizácie: Obec Malý Horeš

Sídlo organizácie: Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

IČO: 00331724

Kontaktná osoba: Csaba Furik

Telefón: +421566285370

e-mail : malyhores@dornet.sk

Zverejnené na: www.malyhores.sk 

Kontaktná osoba na VO: Ing. Pál Barta, projektový manažér

Telefón: +421 915 914 852

3. Názov a opis predmetu zákazky: 

Predmetom  zákazky  je  zabezpečenie  publicity,  PR,  informačných  a reklamných  služieb
projektu s názvom: „Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-turistických
služieb  na  historických  pivničných  radoch  v Hercegkúte  a v  Malom  Horeši  /
Borturisztikai,  közösségi  és szolgáltató terek kiépítése -  a  Hercegkúti  és Kisgéresi
Történelmi  Pincesorokon“,  v  rámci  Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská
republika - Maďarsko 2014-2020; kód projektu: SKHU/1902/1.1/051; acronym: WineCellars.

Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti:
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1. Dodávka a montáž billboardov a plakiet  - /tovary/
Uchádzač  pri  príprave postupuje  podľa  Sprievodcu  viditeľnosti  na  projekty  realizované  v
rámci INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko, Programu spolupráce (Visibility guide), Dátum
zverejnenia: 22/02/2021, Verzia dokumentu: v4-00, podľa uvedených špecifikácií  /pozri aj:
www.skhu.eu /

- Billboard (1 ks) musí byť vyrobený z kovu alebo plastu s rozmermi 2500 mm x 1500 mm
podľa vzoru v kapitole 7. Sprievodcu. Billboard musí obsahovať nasledujúce informácie a
prvky  viditeľnosti  v  slovenskom  jazyku:  1)  logo  programu;  2)  slogan  programu;  3)  logo
príjemcu; 4) logo cezhraničného príjemcu; 5) ilustrácia; 6) názov projektu; 7) meno príjemcu;
8) dátum začiatku projektu; 9) dátum ukončenia projektu; 10) výška komunitného príspevku;
11) skratka projektu (v angličtine); 12) názov fondu; 13) odkaz na webovú stránku Programu.

- Plaketa (2 ks) musia byť vyrobené z kovu s rozmermi 200 mm x 150 mm a pripevnené na
stenu  alebo  na iné  vhodné  miesto,  podľa  vzoru  v  kapitole  7.  Sprievodcu.  Plaketa  musí
obsahovať  nasledujúce  informácie  a  prvky  viditeľnosti  v  slovenskom  jazyku:  1)  logo
Programu; 2) slogan programu; 3) odkaz na investíciu; 4) názov fondu; 5) rok odovzdania.

2. Organizácia tlačovej besedy  -  /služby/
Uchádzač  pri  príprave postupuje  podľa  Sprievodcu  viditeľnosti  na  projekty  realizované  v
rámci INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko, Programu spolupráce (Visibility guide), Dátum
zverejnenia: 22/02/2021, Verzia dokumentu: v4-00, podľa uvedených špecifikácií. 

Organizácia  tlačovej  konferencie,  pre  cca  20  osôb,  zabezpečenie  účasti  médií,  príprava
fotodokumentácie, občerstvenie pre 20 osôb formou švédskych stolov - začiatkom roka 2022
v Malom Horeši.

- zabezpečenie priestorov
- ozvučenie priestoru
- zabezpečenie projekcie
- zabezpečenie fotodokumentácie

Do  ceny  je  potrebné  zahrnúť  všetky  náklady  spojené  s organizáciou  a zabezpečením
požadovanej zákazky.

3. Organizácia záverečneho podujatia – /služby/
Uchádzač  pri  príprave postupuje  podľa  Sprievodcu  viditeľnosti  na  projekty  realizované  v
rámci INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko, Programu spolupráce (Visibility guide), Dátum
zverejnenia: 22/02/2021, Verzia dokumentu: v4-00, podľa uvedených špecifikácií. 

Organizácia záverečnej konferencie, pre cca 100 osôb, zabezpečenie účasti médií, príprava
fotodokumentácie (20 profesionálnych fotografií), katering pre 100 osôb formou švédskych
stolov - druhý polrok 2022 v obci Malý Horeš.

- švédske  stoly  pozostávajúce  minimálne  z:  3  druhy  jedál,  nealkoholické  nápoje
minimálne 3 druhy, káva, čaj, koláče;

- zabezpečenie priestorov a súvisiace priestory
- ozvučenie priestoru
- zabezpečenie projekcie
- zabezpečenie pásky s potlačou na prestrihnutie pri odovzdávaní diela
- zabezpečenie fotodokumentácie
- zabezpečenie publicity (banner/roll-up)

Do  ceny  je  potrebné  zahrnúť  všetky  náklady  spojené  s organizáciou  a zabezpečením
požadovanej zákazky.

2

http://www.skhu.eu/


4. Publicita v printových médiách, Televízne intervjú – /služby/
Uchádzač  pri  príprave postupuje  podľa  Sprievodcu  viditeľnosti  na  projekty  realizované  v
rámci INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko, Programu spolupráce (Visibility guide), Dátum
zverejnenia: 22/02/2021, Verzia dokumentu: v4-00, podľa uvedených špecifikácií. 

Publicita v printových médiách:

Publikácia v regionálnej  a krajskej tlači so zhrnutím projektu (v rozsahu jednej  publikácie
max.: 1xA4). Článok obsahuje ciele projektu a systém podpory Programu INTERREG V-A.

Televízne interwiev:
Televízne  rozhovory  (v  rozsahu  jedného  rozhovoru  max.:  5-10  min.)  odvisielané
v regionálnej televízií na Slovensku informujúce verejnosť o projekte. 

Uchádzačom  je  umožnené  uchádzať  len  o tie  časti   predmetu  zákazky  o ktoré  prejaví
záujem.

4. Druh zákazky: 

Služby, tovary

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 

79951000-5 Organizovanie seminárov, tlačové besedy
79961100-9 Reklamné fotografické služby, informačné tabule
92112000-9  Služby  súvisiace  s  tvorbou  (výrobou)  filmov  a videozáznamov,  tvorba  a
zverejnenie článkov v printových médiách

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej
hodnoty  a  určenie  úspešného  uchádzača  bude  realizované  jedným  prieskumom  trhu),
pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6
ods. 1 ZVO. bude určená na základe výsledku výzvy.

7. Lehota dodania služieb a tovarov: 

Dodávka a montáž billboardov a plakiet  - tovary,
        Termín: 1. Q. 2022
Organizácia tlačovej besedy  -  služby,

Termín: 1. Q. 2022
Organizácia záverečného podujatia – služby,

Termín: 2. polrok 2022
Printová a televízna publikácia – služby.

Termín: 2. polrok 2022  

8. Komplexnosť dodávky, variantné riešenia a rozdelenie predmetu zákazky

8.1 V prípade, že v predložených súťažných podkladoch, najmä v opise predmetu zákazky
sa nachádza výrobok,  alebo materiál  konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy
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alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, prípadne opis niektorých tovarov tomu nasvedčuje,
sú  uvedené  ako  príklady  a  môžu  byť  v  zmysle  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  nahradené
ekvivalentnými  výrobkami  alebo  materiálmi  s  rovnakými  technickými  parametrami,  pri
zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

8.2  Predmet zákazky je  rozdelený na 4 (štyri)  časti.  Uchádzačom sa umožňuje predložiť
ponuku na ľubovoľný počet častí. Ponuky je možné predkladať na jednu alebo na  všetky
časti predmetu zákazky.

9. Spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet  zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách.
Táto  cena bude  konečná  a  je  stanovená  ako cena dohodou  zmluvných  strán ako cena
maximálna (ďalej len „ zmluvná cena“).

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie  ponúk je  najnižšia  celková zmluvná  cena s DPH.  Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania.

11. Podmienky účasti: 

A) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia
1. Uchádzač  musí  spĺňať  podmienku  účasti  týkajúcej sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o
oprávnení poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. Ak ponuku
prekladá uchádzač so sídlom mimo územia slovenskej republiky, všetky doklady musia byť
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
2. Uchádzač  musí spĺňať  podmienky účasti týkajúcej sa osobného  postavenia  podľa §
32  ods.  1  písm.  f)  zákona  o  verejnom obstarávaní,  t.  j.  nemá uložený  zákaz  účasti  vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri
osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovom
sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku
dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
3. Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní t.j , že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona  o  verejnom  obstarávaní  (konflikt  záujmov  podľa  §  23  zákona  o  verejnom
obstarávaní) – túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma počas celého procesu verejného
obstarávania.  Uchádzač  preukazuje  splnenie  podmienky  účasti  doloženým  čestným
vyhlásením (viď Príloha č.5).

12. Adresa spôsob a lehota na predkladanie ponúk:

Cenovú ponuku (vo formáte PDF podpísanú opečiatkovanú), doručte v lehote najneskôr do
7.02.2022  do 12,00 hod. elektronický na adresu osoby poverenej na vykonanie verejného
obstarávania  rradolnyzemplin@gmail.com . Do predmetu správy uviesť:  „Prieskum trhu –
zabezpečenie publicity.
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13. Otváranie ponúk:

Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 7.02.2022 o 15.00. Otváranie ponúk je neverejné. 

14. Obsah ponuky 

Ponuka  uchádzača  musí  byť  podpísaná  uchádzačom,  štatutárnym  orgánom  uchádzača,
alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
• Vyplnenú prílohu č.1 Identifikácia uchádzača
• Vyplnenú príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
• Vyplnená príloha č.3 Čestné prehlásenie o neprítomnosti konflikte záujmov

15. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena. Ak ponuku
predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet obstarávania, v
prípade neplatiteľa DPH je to cena bez DPH za celý predmet obstarávania. 

Cenovú ponuku predloží uchádzač v členení: suma bez DPH, suma vrátane DPH. V prípade,
že nie ste platcom DPH, uveďte túto skutočnosť slovne „NIE SOM PLATCOM DPH“.

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je
registrovaným  platiteľom  DPH  na  území  Slovenskej  republiky,  uchádzač  uvedie  túto
skutočnosť v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by
uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v
konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona
o  dani  z  pridanej  hodnoty  zaplatiť.  Na  účel  vyhodnotenia  ponúk  a  zabezpečenia
porovnateľnosti  vyhodnocovaných ponúk, aj  uchádzač z iného členského štátu Európskej
únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť
s DPH so slovenskou sadzbou.

Uchádzač, ktorého celková cena za konkrétnu časť predmetu zákazky celok bude najnižšia,
umiestni  sa  na  1.  mieste,  ak  doklady  k  preukázaniu  splnenia  podmienok  účasti  budú
vyhodnotené  komisiou  ako  bez  výhrad.  Na  ďalších  miestach  sa  umiestnia  uchádzači
zostupne podľa zvyšujúcej sa celkovej ceny ich ponuky v rámci každého logického celku
samostatne
Ak  dôjde  k vylúčeniu  uchádzača  alebo  jeho  ponuky,  vyhodnotí  sa  následne  splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky. 

16. Lehota viazanosti ponúk

Lehota viazanosti ponúk  do 28.02.2022

17.  Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet  zákazky  verejný  obstarávateľ  plánuje  financovať  z prostriedkov  Programu
spolupráce  Interreg  V-A  Slovenská  republika– Maďarsko  2014-2020,  zo  ŠR  SR
a z vlastných zdrojov.

18. Výsledok verejného obstarávania
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Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy resp. objednávky s úspešným
uchádzačom podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších právnych predpisov pre každú časť predmetu zákazky samostatne. V
prípade, ak sa víťazom viacerých časti predmetu zákazky stane jeden a ten istý uchádzač,
bude s ním uzavretá zmluva resp. objednávka na každú časť samostatne.

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk. 
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup: 
• ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 
• nebola predložená ani jedna ponuka, 
• ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám, 
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
Každému  uchádzačovi,  ktorého  ponuka  bola  vyhodnocovaná,  bude  bezodkladne  po
vyhodnotení ponúk doručené (e-mailom) oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho
ponuky.
Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhodnutia,
verejný  obstarávateľ  má právo  uzavrieť  príslušnú  zmluvu  s  uchádzačom,  ktorý  v  súťaži
skončil ako ďalší v poradí.

V Malom Horeši, dňa  20.01.2022

Vypracoval:

Ing. Pál Barta
Osoba zodpovedná za vykonanie VO

           Csaba Furik
                  starosta

Prílohy: 

1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Návrh na plnenie kritérií na hodnotení ponúk
3. Čestné prehlásenie ku konfliktu záujmov
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OBEC  MALÝ HOREŠ

ulica Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

Príloha č.1

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Obchodné meno: 

Sídlo uchádzača: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Telefón: 

E-mail: 

Miesto a dátum: 

.........................................................
Podpis, pečiatka
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OBEC  MALÝ HOREŠ

ulica Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

Príloha č.2
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

na doleuvedené predmety zákazky:

1. Dodávka a montáž billboardov a plakiet  - tovary
2. Organizácia tlačovej besedy  -  služby
3. Organizácia záverečného podujatia – služby
4. Printové a televízne publikácie – služby.

projektu s názvom: „Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-turistických
služieb  na  historických  pivničných  radoch  v Hercegkúte  a v  Malom  Horeši  /
Borturisztikai,  közösségi  és szolgáltató terek kiépítése -  a  Hercegkúti  és Kisgéresi
Történelmi  Pincesorokon“,  v  rámci  Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská
republika - Maďarsko 2014-2020; kód projektu: SKHU/1902/1.1/051; acronym: WineCellars.

A. 

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

IČO: 

IČ DPH:

B. 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za predmet zákazky v eurách 

Predmet zákazky Cena bez DPH Cena s DPH

Dodávka a montáž billboardu 

Dodávka a montáž plakety 

Organizovanie tlačovej besedy

Organizovanie záverečnej 
ceremónie

Printové publikácie 
v regionálnych médiách

Televízne intervjú 

„NIE SOM PLATCOM DPH“

„SOM PLATCOM DPH“
(nehodiace sa preškrtnite)

V ……………………………....., dňa ………………….

                                                                          .........................................................................
                                                                        podpis a pečiatka uchádzača
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OBEC  MALÝ HOREŠ

ulica Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš

Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie 
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejný 
obstarávateľ:

Obec Malý Horeš
Družstevná 233/33 076 52 Malý Horeš

Predmet zákazky: Dodávka a montáž billboardov a plakiet  - tovary,
Organizácia tlačovej besedy  -  služby,
Organizácia záverečnej ceremónie – služby,
Printové a televízne publikácie – služby
(nehodiace sa preškrtnite)

Uchádzač:

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich 
vedomostí, že ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že:

- nie  je  mi  známy žiaden  konflikt  záujmov,  s  ohľadom na doterajší  priebeh  verejného
obstarávania,  pokiaľ  ide  o  mne známe hospodárske  subjekty  a  zástupcov  verejného
obstarávateľa,  ktoré  boli  zapojené  akýmkoľvek  spôsobom  do  procesu  verejného
obstarávania,

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo
ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť
a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu
ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že
akýkoľvek  potenciálny  konflikt  záujmov  v  danom  procese  vznikol,  bezodkladne  danú
skutočnosť  oznámim  verejnému  obstarávateľovi  a  budem  akceptovať  rozhodnutie
verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu,
pokiaľ  týmto  rozhodnutím  nedôjde  k  neodôvodnenému  obmedzeniu  účasti  mojej
spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak
ako  rozhodnutím  o  zrušení  daného  postupu  alebo  vylúčením mňa ako  uchádzača  v
danom verejnom obstarávaní,

- som sa oboznámil  s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorý je zverejnený na adrese :
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf

- a  v  nadväznosti  na  uvedené  vyhlasujem,  so  zreteľom  na  povinnosť  uplatňovania
princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a
efektívnosti,  zabezpečovania  čestnej  hospodárskej  súťaže,  vykonávania  práv  a
povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že
budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným
postupom  a  obsah  dokumentov,  ktoré  mi  poskytol  verejný  obstarávateľ  nebudem
poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom
verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ.

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

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