
 

                                        
O B E C   PA L O T A 

1. Obecný úrad, Palota č. 45, 068 01 Medzilaborce 
 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)  
 
1. Verejný obstarávateľ: 
 
Názov verejného obstarávateľa: Obec Palota 
Sídlo: Obecný úrad Palota č. 45, 068 01 
IČO: 00323373 
DIČ:2021173704 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Vasiľ Bomberovič 
tel. č. kontaktnej osoby: 0905595726 
e-mail kontaktnej osoby: obecpalota@zoznam.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.palota.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Kroky života na hranici“ – Otvorenie stálej 
expozície cezhraničnej spolupráce ako informačného centra na hranici – kompletné zabezpečenie 

podujatia“ 
 
4. Druh zákazky ( služby): Hlavný kód CPV:  

79952000-2 Organizačno-technické  zabezpečenie otvorenia informačného centra  

15000000-8 Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov otvorenia informačného centra – 100 

osôb  

                       Zabezpečenie prezentácie cezhraničnej spolupráce – komplet 

                       Vystúpenie troch umeleckých súborov 

                       Moderovanie podujatia 

                Jednotlivé položky uvádzať podľa priloženej Špecifikácie  v prílohe tejto výzvy 

  



 
5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: Obecný úrad Palota č. 45 do 14.8.2021 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): Zmluva o dielo 
 
7. Opis predmetu zákazky:  
        V rámci mikroprojektu „Kroky života na hranici“ ide o  organizačno technické zabezpečenie 

otvorenia stálej expozície cezhraničnej spolupráce ako informačného centra na hranici . Podujatie 

sa uskutoční v polovici mesiaca august 2021 v obci Palota. Je potrebné zabezpečiť moderovanie 

tohto podujatia, na podujatí vystúpia tri umelecké súbory, ďalšou úlohou je kompletná 

prezentácia cezhraničnej spolupráce a zabezpečenie občerstvenia pre  100 účastníkov otvorenia 

informačného centra tak ako je to uvedené v priloženej špecifikácii                         

 
8. Spoločný slovník obstarávania: Hlavný kód CPV:  

79952000-2 Organizačno-technické  zabezpečenie otvorenia informačného centra  

15000000-8 Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov otvorenia informačného centra – 100 

osôb  

                       Zabezpečenie prezentácie cezhraničnej spolupráce – komplet 

                       Vystúpenie troch umeleckých súborov 

                       Moderovanie podujatia 

 

 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 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.) 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: predmet obstarávania sa bude 

financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Palota. 

 
 
11. Podmienky účasti: Uchádzač predloží cenovú ponuku. 

        Uchádzači spracujú cenu v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom 

DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke 

 
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

      najnižšia cena s DPH 



Kritérium č. 1 – celková cena s DPH za celý predmet zákazky             max. 100 bodov 

 
 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  13.7.2021 do:15.00 hod. 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

      - poštou na adresu obce Obec Palota, Obecný úrad súpisné číslo 45, 06801 Palota  

  Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke na 

adresu obce s    

   uvedením predmetu správy Kroky života na hranici – súťaž-neotvárať !!!! 

- osobné doručenie  

  do podateľne Obecného úradu Palota, Palota č. 45, 068 01 Medzilaborce 

   Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača) 
- označenie heslom „Kroky života na hranici - súťaž – neotvárať“ 
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

      Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
a) Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia 

b) Rozpočet – cenovú ponuku podľa položiek. Cenu podľa priloženého zadania uveďte bez DPH 
a cenu s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH upozorní. 

c) Doklad o oprávnení dodávať, poskytovať službu, resp. uskutočňovať práce. U právnických osôb 
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 
(stačí kópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na 
webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 



v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
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.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: slovenský jazyk 
 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: áno 
 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 06.7.2021 
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Vasiľ Bomberovič 
                                                                                       Starosta obce 
                           
 
Prílohy:  
 

Cenová ponuka 

Špecifikácia jednotlivých položiek obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Špecifikácia  výdavkov 

 „Kroky života na hranici“ – Otvorenie stálej expozície cezhraničnej spolupráce ako informačného 

centra na hranici – kompletné zabezpečenie podujatia 

              

______________________________________________________________________________

___ 

 

 

1. Organizačno-technické  zabezpečenie otvorenia informačného centra  
- Dodanie ozvučovacej techniky  a samotné ozvučenie podujatia, príprava priestorov pred 

podujatím – stolovanie , zasadací poriadok ,príprava prezentačných predmetov na 
distribúciu, organizácia príchodu účastníkov aj hostí,  
______________________ 

2. Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov otvorenia informačného centra – 100 osôb 
Konzumný list na 1 osobu 

- Minerálka 500 ml  
- Káva popradská  200 ml 
- Čapovaná kofola 500 ml 
- Kotlíkový guláš 500 ml 
- Hamburger v žemli 300 g 

______________________ 

                        

3. Zabezpečenie prezentácie cezhraničnej spolupráce – komplet 
Prezentovanie cezhraničnej spolupráce podľa pokynov obce – podklady budú dodané pred 

podujatím 

Prezentácia vydanej knihy 

_______________________ 

4. Vystúpenie troch amatérskych  súborov v časovom rozmedzí 2 hodiny – čiže po dva vstupy 
 

5. Moderovanie podujatia  
  – moderovanie  prezentácie cezhraničnej spolupráce, kultúrneho vystúpenia súborov a ľudovej 

veselice v rozmedzí  6 hod. 

 

V Palote 6.7.2022 

 Mgr. Vasiľ Bomberovič 

                                                                                                    Starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


