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Výzva na predloženie ponuky 

 

Mesto Giraltovce  
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

 
 
 

Názov,  
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa  

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Giraltovce, ako 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“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

 
„ Spolo čne podporujeme regionálne dedi čstvo – veľtržný stánok“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávate ľa:  Mesto Giraltovce  

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

Štatutárny zástupca:  Mgr.Ján Rubis, primátor mesta 

IČO:  321 982   

DIČ:   2020778760 

IČ DPH:   Nie je platcom DPH 

Tel.:         +421 54 7322447 

Fax:         + 421 54 732 2301 

Mobil: +421 905 515071 

Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati 

E-mail:     sekretariát@giraltovce.sk 

Internetová stránka: www.giraltovce.sk 

Bankové spojenie:   VÚB Bardejov a.s. 

Číslo účtu.:               SK24 0200 0000 0000 1872 3522 

2. Miesto predloženia/doru čenia ponuky:  

Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, sekretariát primátora mesta, 
II.nadzemné podlažie; 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Jaroslava Bakaľárová, Ing. Emil Mati; 
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4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 
Predmetom obstarania je záväzok poskytovateľa dodať tovar pre objednávateľa  pre zákazku 
„ Spolo čne podporujeme regionálne dedi čstvo – ve ľtržný stánok “.   
Víťazný uchádzač – zhotoví pre verejného obstarávateľa – objednávateľa tovar v špecifikácii 
a množstve nasledovne:1 x veľtržný stánok kovovej konštruckie opláštením doskami bez strešnej 
konštrukcie na pôdorysnej ploche 3x4 m. 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania:  
Kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien; 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania): 
Úloha: realizácia modulového výstavného stánku s pl ochou 12 m 2v rámci projektu s názvom 
,,Spolo čne podporujeme regionálne dedi čstvo” v rámci Programu cezhrani čnej spolupráce 
INTERREG V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020. 

 
I. PROJEKT  STÁNKU  

Predmetom zákazky je dodávka modulového výstavného stánku  s plochou minimálne 12 m2.  
Stánok má slúžiť na turistickú propagáciu Mesta Giraltovce a  predstavenie jej potenciálu na 
medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu. 
Stánok musí byť funkčný a moderný a musí sa dať zložiť do uzamykateľného boxu.  
 
Štandardné požiadavky a výbava stánku (ktoré musí p rojekt bezpodmiene čne sp ĺňať):  

1) navrhnutý a zrealizovaný modulovým systémom;  
2) plocha stánku - 12 m2; 
3) štandardné rozmery 3 x 4 m; 
4) výška stien – 2,5 m; 
5) stánok musí mať pracovnú miestnosť/sklad na propagačné materiály a osobné veci s bočným 

vchodom a minimálnymi rozmermi 1,5m x 1,5m; 
6) stánok musí byť funkčný, moderný a musí nadväzovať na tematiku turistických veľtrhov;  
7) informačný bod, ktorý bude súčasťou stánku musí byť vybavený: dvoma skladacími 

stoličkami (modernými a štýlovo zladenými k stánku);  
8) stánok musí byť zabezpečený elektrickou energiou (elektrické vedenie pre prívod napájania 

a osvetlenie stánku) a profesionálnym osvetlením (emitujúcim bezpečné svetlo – 
nevytvárajúce teplo), musí byť ozdobené zeleňou a inými dekoráciami; 

9) stánok musí byť vybavený LCD alebo LED televízorom (s minimálnou 22 palcovou 
obrazovkou), ktorý by umožňoval prehrávanie fotografií a filmov z rôznych elektronických 
nosičov, vrátane hardiskov a USB kľúčov. Televízor musí byť nainštalovaný na jednej zo 
stien stánku;  

10) stánok musí mať podlahu vo farbe zladenej s celým projektom;  
11) stánok musí byť vybavený skladacím stolíkom / skrinkou označenou ako „Information desk”; 
12) stánok musí mať protipožiarnu ochranu;  
13) stánok musí byť navrhnutý tak, aby ho mohli bez problémov zakaždým rozložiť a zložiť dve 

osoby samostatne, odhadovaný čas montáže 3 hodiny; 
14) stánok musí obsahovať skladací polymérový stojan na letáky (minimálne 2 stojany štýlovo 

zladené) s miestom na umiestnenie loga vystavovateľa a projektu, ktorý umožní vystavenie 3-
4 rôznych brožúr alebo katalógov v počte okolo 25 kusov, pričom jeden stojan bude 
umiestnený pri informačnom bode; 

15) stánok musí byť vybavenýrollup-om s logom Interreg, ktoré poskytne objednávateľ;  
16) stánok-sústava musí obsahovať box, prepravnú tašku alebo vozík na rámy pre potreby 

prepravy modulového stánku; 
17) k stánku musí byť priložený návod na obsluhu (montáž a demontáž); 
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18) stánok je potrebné vyhotoviť podľa visualizácie priloženej v prílohe tejto výzvy, pričom jeho 
variabilita umožní montáž dispozičného usporiadania na ľavú alebo pravú stranu;  
 

       Ostatné požiadavky na ponuku: 
Objednávateľ očakáva vysokú kvalitu tovaru.  
Dodávateľ sa zaväzuje zachovať všetky informácie a dokumenty súvisiace s realizáciou predmetu 
objednávky v tajnosti.  
Dodávateľ sa počas realizácie úlohy t.j. počas výroby stánku, pri dodaní prvkov stánku zaväzuje 
zohľadňovať a bezpodmienečne uplatňovať technické podmienky charakteristické pre 
vystavovateľov, účastníkov veľtrhov, stanovené organizátormi veľtrhov, obzvlášť je povinný 
používať materiály zodpovedajúce norme EN 13.501.1 a normám uvedeným v technických 
podmienkach pre vystavovateľov.  
Dodávateľ sa zaväzuje zaškoliť zamestnancov Objednávateľa v rozsahu obsluhy prvkov 
modulového stanovišťa.  
Dodávateľpísomne potvrdí, že dodaný stánok a jeho prvky budú spĺňať všetky technické 
požiadavky a kvalitatívne normy a budú mať všetky zákonom požadované atestácie, certifikáty 
CE, certifikáty zhody, dokumenty potvrdzujúce uvedenie materiálov a/alebo výrobkov do obehu 
na území EU. Zhotoviteľ bude vlastniť vyššie uvedené dokumenty a na žiadosť organizátorov 
veľtrhov ich preukáže.  
Dodávateľpísomne prehlási, že sa oboznámil s technickými podmienkami výstavby stanovíšť pre 
vystavovateľov na veľtrhoch Oslo Travel FAIR 2018 a Salon Des Vacanses 2018 v Bruseli 
a zaväzuje sa ich dodržiavať a realizovať objednávku v súlade s týmito podmienkami.  
Počas realizácie predmetu zákazky sa Dodávateľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne platné 
právne predpisy.  

 
Súčinnosť objednávateľa: 

1) Objednávateľ poskytne Dodávateľovi logo Mesta Giraltovce, grafické znaky a identifikačné 
prvky Objednávateľa a všetky požadované označenia. 

2) Objednávateľ poskytne Dodávateľovi fotografie, ktoré budú umiestňované na prvkoch stánku  
spolu s meritórnym opisom.  

3) Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zmluvy je realizovaný v rámci projektu 
spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja musia logotypy a 
iné grafické elementy zodpovedať pokynom uvedeným v „Príručke pre prijímateľa v oblasti 
propagácie projektov financovaných v rámci programov EU 2014-2020” 

4) Dokumenty a údaje, ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi môžu byť použité výhradne 
pre potreby realizácie tejto objednávky. 

5) Dokumenty a údaje nemôžu byť využívané Dodávateľovi na komerčné účely.  
6) Všetky dokumenty a údaje, ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi ako aj údaje a grafické 

materiály nazhromaždené alebo vyhotovené Dodávateľom v rámci realizácie tejto objednávky 
predstavujú majetok Objednávateľa. 

7) V prípade, že Zhotoviteľ obdrží od Objednávateľa akékoľvek údaje v elektronickej verzii, je 
povinný odstrániť všetky kópie z pamäte počítača a iných magnetických a optických nosičov 
a vrátiť získané kópie Objednávateľovi okamžite po vypršaní zmluvy. Objednávateľ si 
vyhradzuje možnosť kontroly odstránenia údajov v sídle Zhotoviteľa. V prípade získania 
údajov v papierovej verzii je Zhotoviteľ povinný vrátiť všetky získané materiály po ukončení 
realizácie objednávky.  

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

6 250v EUR bez DPH; 
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8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Stánok budedodaný na adresu:  

Mesto Giraltovce, ulica Dukelská 75, 087 01 Giraltovce; 

9. Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Do 22 dní od dňa nadobudnitia účinosti kúpnej zmluvy; 
Za ukončenie zákazky sa považuje dodanie propagačného stánku vyhotoveného Dodávateľom po 
konzultáciách s Objednávateľom do sídla Objednávateľa do 22 dní odo dňa účinnosti zmluvy,  
a následné podpísanie preberacieho protokolu, potvrdzujúceho včasné a bezzávadné prevzatie 
predmetu zákazky. 
Prebratia sa zúčastnia zástupcovia Mestského úradu v Giraltovciach.  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : 

Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy; 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu 
a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom projektu 
s názvom: „Spolo čne podporujeme regionálne dedi čstvo “. 
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu po splnení predmetu zmluvy. Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná 
počas celého obdobia zmluvy.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 06.12.2017 do 9 hodiny; 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
       Kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia konečná cena v Eurách.  

              Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a v mene 
EUR. Ponuka uchádzač vloží do  samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal 
ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
- označenie súťaže je „Sú ťaž- Neotvára ť“ , heslo je „Ve ľtržný stánok“.  
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani dopĺňať. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk. 
 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklad y a údaje :  

a. Identifika čné údaje uchádza ča: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Ponuková cena musí byť predloženájednou sumou za celok. 
Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva ť tovar.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpiszo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na 
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
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16. Otváranie ponúk: 06.12.2017 o 11 hodine  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 06.12.2017 o 11 hodine v kancelárii oddelenia výstavby 
Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže 
a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo 
neúspešnosť ich ponuky. 

 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Na otvárení ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení konatelia uchádzača resp. nimi splnomocnené 
osoby. 

18. Lehota viazanosti ponúk : Do 31.12.2017. 

19. Osoby ur čené pre styk so záujemcami a uchádza čmi:  

Kontaktná osoba k realizácií verejného obstarávania je Ing. Emil Mati, kontakt +421 905515071, 
emil.mati@giraltovce.sk; 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklady:  

- doklad o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- záručná lehota na celé dielo je minimálne 36 mesiacov odo dňa odvzdania diela; 

- lehot splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa doručenia faktúry; 
 
 
V Giraltovciach dňa 27.11.2017. 
 
S úctou, 
 
                                                                                     Mgr.Ján Rubis, primátor mesta 


