
MESTO SENEC

Výzva na predloženie ponuky

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Námestie 1. Mája 53/4, 903 01 Senec , ako vyhlasovateľ súťaže v 
zmysle §281 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a predpisov 
(ďalej aj „ObchZ“) týmto zverejňuje výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na predmet 
súťaže:

„SENECKÉ LETO 2021“

1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: 
Adresa: 
Krajina: 
Webové sídlo: 
IČO:
IČ DPH: 
Zápis:
V zastúpení:

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Námestie 1. Mája 53/4, 903 01 Senec 
Slovenská republika 
https://www.slnecnejazera.sk/sk 
44 537 476 
SK2022742293
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 56029/B 
Bc. Marek Šmihel, konateľ

2. Kontakt:
Kontaktné miesto:

Kontaktná osoba: 
Telefón:

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Námestie 1. Mája 53/4, 
90301 Senec 
Bc. Marek Šmihel 
+421 911 732 211

3. Predmet súťaže:
Vypracovanie kreatívneho návrhu, ktorého výsledkom bude poskytnutie komplexnej služby 
spočívajúcej v organizácii podujatia Senecké leto 2021 od jeho prípravy po samotnú realizáciu 
a organizáciu uvedeného podujatia.

4. Opis predmetu súťaže:
Senecké leto je kultúmo-spoločenské podujatie, zabezpečované vyhlasovateľom prostredníctvom tretej 
osoby, ktorého nosnou časťou sú hlavne vystúpenia hudobných, tanečných a divadelných telies spolu 
s prevádzkovateľmi reprodukovanej hudby. Cieľom predmetu súťaže je vypracovanie návrhu na 
kompletné organizačné, technické a režijné zabezpečenie uvedeného podujatia spolu s vypracovaním jeho 
scenára a následne podpis zmluvy na realizáciu predmetu súťaže s úspešným súťažiacim. Podujatie je 
jednodňové s predpokladaným počtom návštevníkov 30 000.
Bližšie podrobnosti k opisu predmetu súťaže sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.

https://www.slnecnejazera.sk/sk


6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej obchodnej súťaže:
Zmluva o dielo podľa prílohy č. 2 tejto výzvy a podnájomná zmluva na pozemky a priestory realizácie 
podujatia Senecké leto 2021.

7. Miesto dodania predmetu súťaže:
Mesto Senec

8. Spôsob financovania: vlastné zdroje uchádzača

9. Termín realizácie predmetu súťaže:
06/2021

10. Lehota predkladania návrhov:
29.01.2021,14:00 hod.

10. Spôsob a miesto predkladanie návrhov:
V písomnej forme v zalepenej obálke s názvom „Senecké leto 2021“ na adresu Správa cestovného ruchu 
Senec, s.r.o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec.

11. Komunikácia:
Písomnou formou na adrese: MsÚ Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Elektronickou formou na adrese:

12. Kritériá na vyhodnotenie návrhov s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia návrhov:
a.) program -  hodnotenie kreativity navrhovaného programu a technického zabezpečenia podujatia (max. 
35 bodov)
b) rozpočet -  realizovateľnosť navrhnutého rozpočtu (max. 15 bodov)
c) výška vstupného -  (max. 20 bodov)
d) doterajšie skúsenosti (referencie) súťažiaceho s podobným alebo rovnakým predmetom súťaže (max. 
30 bodov)

Spôsob uplatnenia kritérií:
- ak uchádzač dosiahne v niektorom z kritérií menej ako 30% bodov za dané kritérium jeho návrh nebude 

ďalej vyhodnocovaný (a ) -  min. 10,5 bodu, b) -  min. 4,5 bodu, c) -  min. 6 bodov, d) -  min. 9 bodov)

Vyhodnotenie kritérií vykoná komisia na základe predložených návrhov.

13. Obsah návrhu:
Návrh súťažiaceho musí obsahovať:

13.1. Predbežný návrh programu podujatia Senecké leto 2021 
13.2 Predbežné súhlasy min. 2 kľúčových účinkujúcich (headlinerov)
13.3. Návrh technického vybavenia podujatia Senecké leto 2021
13.4. Konkrétny marketingový a komunikačný plán na prezentáciu podujatia

■ Vypracovanie tlačových správ
■ Grafické návrhy a PR aktivity na prezentáciu podujatia
■ Návrh grafického vizuálu SL 2021
■ Online propagácia:

• Zabezpečiť propagáciu podujatia pomocou Pay- per click kampaní,
• Google reklamy (online banery),
• Youtube ( online banery),
• zabezpečiť propagáciu s Influencermi na sociálných sieťach, médiách (propagá

cia min. Jedným influencerom s min. počtom followerov 10000)



■ Návrh na organizovanie športových aktivít,
■ Komunikácia s potenciálnymi partnermi a sponzormi,
■ Zorganizovanie moderovania podujatia /DJ
■ Návrh na tému podujatia

13.5. Predbežný návrh rozpočtu a vstupného (príloha č. 3)

14. Podmienky účasti na súťaži:
14.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba pokiaľ spĺňa podmienky účasti:

a) je oprávnený poskytovať služby týkajúce sa predmetu súťaže,
b) predloží všetky požadované podklady k riadnemu vyhodnoteniu súťaže
c) akceptuje návrh zmluvy o dielo
d) akceptuje minimálnu cenu nájomného za podnájom pozemkov a priestorov pre realizáciu 

podujatia Senecké leto 2021 vo výške 25 000 € s DPH
e) akceptuje maximálnu cenu vstupného 15,- €

14.2. Ďalšie podmienky:
■ Zabezpečiť umiestnenie predajných miest ako napr. stánky s občerstvením a stánky s dopln

kovým tovarom
■ Zabezpečenie marketingu a PR podujatia

• Podujatie musí byť prezentované minimálne v jednom celoslovenskom rádiu / mé
diu,

• Podujatie musí byť propagované minimálne na 40 billboardoch v okrese Senec,
• Podujatie musí byť propagované minimálne v jednom regionálnom printovom médiu 

min. 1 mesiac pre začiatkom akcie.
■ Zabezpečenie celkového programu na troch pódiách -  hlavné, vedľajšie , detské

• Na hlavnom pódiu musia vystúpiť minimálne 3 kapely/ speváci, z ktorých minimálne 
jedna/ jeden musí byť celoslovenský známy/ známa počas celej akcie,

• Na vedľajšom pódiu musí tiež prebiehať hudobný program,
• Na detskom pódiu musia medzi 12:00 - 19:00 prebiehať akcie pre deti a vystupovať 

detský interpreti.

15. Vyhradenie práva
15.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo postupovať pri vyhodnotení návrhov z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet súťaže na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov.
15.2. Vyhlasovateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom 
oznámi, že neboli úspešní.
15.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného, 
vyhlásenia výsledkov súťaže.
15.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť podujatie Senecké leto v prípade pretrvávajúceho 
výnimočného alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou ako aj v prípade iných prípadov 
vis major.

16. Záverečné ustanovenia:
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác poisťuje 
v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje dodržiavať 
ustanovenia nariadenia GDPR a platného zákona o Ochrane osobných údajov. Za účasť v súťaži, za 
vypracovanie súťažného návrhu ani za predloženie súťažného návrhu nevzniká nárok na žiadnu odplatu 
účastníkovi súťaže.

17. Autorské práva:
Organizátori sa zaväzujú, že v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, nezneužijú žiadny zo 
súťažiacich návrhov pre svoje účely. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské 
práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že 
boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.



Vyhlasovateľ sa zaväzuje že víťazný návrh využije len na definovaný predmet verejnej súťaže. 

V Senci, 17.12.2020

’práva n 
Námest

Bc. Marek Šmihel 
konateľ

Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu súťaže
Príloha č. 2: Zmluva o dielo
Príloha č. 3: Predbežný návrh rozpočtu a vstupného


