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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50204-2017:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Malacky: Služby v oblasti zábavy
2017/S 028-050204

Oznámenie o súťaži návrhov

Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Mesto Malacky
00304913
Bernolákova 5188/1A
Malacky
901 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová
Telefón:  +421 347966157
E-mail: eva.sokolova@malacky.sk 
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.malacky.sk/

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

I.3) Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/
profil/pdetail/4138
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: http://
www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4138

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5) Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
Prvomájové Malacky a Vianočné trhy Malacky.
Referenčné číslo: 1/2017

II.1.2) Hlavný kód CPV
92300000

II.2) Opis

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

mailto:eva.sokolova@malacky.sk
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92300000

II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom súťaže je ideové riešenie podujatí Prvomájové Malacky a Vianočné trhy Malacky a realizácia
podujatí a ich väzba na centrálne priestory a zóny mesta, na širšie centrum Malaciek. V návrhu spracovanom
na úrovní ideovej štúdie je potrebné riešiť celý priestor určený na organizáciu podujatí. Riešené územie
predstavuje priestor Zámockého parku pre Prvomájové Malacky a časť územia centra mesta pre Vianočné
trhy Malacky, informácie sú uvedené v priložených mapách, mapy slúžia orientačne. Charakter návrhu musí
korešpondovať s predchádzajúcimi podujatiami a musí priniesť i nové inovatívne riešenia. Mal by sa niesť v
duchu charakteristiky mesta Malacky ako historicky významného sídla ale zároveň moderného, podporujúceho
turizmus a návštevnosť. Súťaž je rozdelená na 2 časti, a to podujatia „Prvomájové Malacky“ a „Vianočné trhy
Malacky“. Na každú časť je možno podať návrh samostatne, záujemca môže podať návrhy i na obidve časti, a
to samostatne.

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky účasti

III.1.10) Kritériá na výber uchádzačov:

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.2) Druh súťaže
Otvorená

IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádzačov:

IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kritérium č. 1.
Textová časť 0–10 bodov.
kritérium č. 2.
Výkresová časť 0–10 bodov.
kritérium č. 3.
Grafická časť 0–10 bodov.
kritérium č. 4.
Programová časť 0–10 bodov.
kritérium č. 5.
Logistická časť 0–10 bodov.
kritérium č. 6.
Rozpočtová časť 0–10 bodov.
Porota na hodnotenie súťažných návrhov, pridelí ku každému kritériu daného súťažného návrhu počet bodov
a to tak, že najlepšiemu návrhu pridelí najvyšší počet bodov za dané kritérium. Ako víťazný bude vybratý
ten súťažný návrh, ktorého súčet bodov za všetky kritériá bude najvyšší. Každý člen poroty samostatne
hodnotí každý návrh. Výsledný počet bodov pre súťažný návrh v rámci hodnotenia sa získa sčítaním bodov od
jednotlivých členov poroty. V prípade, že viacero súťažných návrhov v danom kritériu rovnako spĺňa požiadavky
vyhlasovateľa, môžu členovia hodnotiacej poroty prideliť viacerým súťažným návrhom rovnaký počet bodov.



Ú. v. EÚ/S S28
09/02/2017
50204-2017-SK

- - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž 3 / 4

09/02/2017 S28
http://ted.europa.eu/TED

- - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

3 / 4

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/03/2017
Miestny čas: 09:00

IV.2.3) Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.3) Odmeny a porota

IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: nie

IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno

IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno

IV.3.5) Mená vybraných členov poroty:
Ing. Ľubica Čikošová
Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Mgr. Jana Zetková
Mgr. Alžbeta Šurinová
Mgr. art. Branislav Škopek

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie:

Pri komunikácii a výmene informácií VO postupuje podľa § 187 ods. 8) zákona. Na súťaž návrhov
nadväzuje postup na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h a § 116 ods. 1 písm. a na základe odporúčania
poroty. Súťažné podmienky budú zverejnené i na stránke VO http://www.malacky.skindex.php?
page=mesto&menuid=143 v plnom rozsahu, mapy i vo formáte jpg. Doporučujeme záujemcom podať si žiadosť
v listinnej forme s uvedením všetkých kontaktov a podpísanú oprávnenou osobou s uvedením, či si záujemca
stiahol súťažné podklady s dostupných zdrojov, z dôvodu zasielania prípadných vysvetľovaní súťažných
podmienok. V súťaži návrhov vyhlasovateľ nevyžaduje SPÚ, splnenie podmienok účasti – osobné postavenie
bude vyžadovať až od úspešného uchádzača v priamom rokovacom konaní. V prípade, že úspešný uchádzač
nesplní podmienky účasti,môže VO rokovať s ďalším v poradí.
Zverejnením vo Vestníku ÚVO, verejný obstarávateľ zabezpečuje transparentnosť procesu verejného
obstarávania, nad rámec Zákona.

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219

http://www.malacky.skindex.php?page=mesto&menuid=143
http://www.malacky.skindex.php?page=mesto&menuid=143
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Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3) Postup preskúmania

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón:  +421 250264176
Fax:  +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/02/2017

http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

