
 

Výzva na predloženie ponuky 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212 

IČO: 00686832  

DIČ: 2021056818 

Kontaktná osoba:  Mgr. Mariana Bartošová 

   tel. č.: +421 2 4854 1321    

e-mail: mariana.bartosova@mhsr.sk 

 

2. Predmet zákazky:  

 

Realizácia reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky vo vzťahu k OP VaI v gescii MH SR v 

nadväznosti na realizovanú mediálnu kampaň MH SR 

 

3.  Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia kvantitatívneho prieskumu, ktorého cieľom je získanie údajov             

o úrovni celkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o  podpore poskytovanej prostredníctvom   

OP VaI v gescii MH SR. Zároveň bude prieskum zameraný na zistenie úrovne znalosti (dopadu) 

mediálnej kampane MH SR zameranej na propagáciu a informovanie o možnostiach podpory v rámci 

OP VaI v gescii MH SR. 

Zhodnotenie aktuálneho stavu celkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o podpore poskytovanej 

prostredníctvom OP VaI zahŕňa nasledujúce ciele: 

 zistiť znalosť respondentov o OP VaI na Slovensku po zrealizovaní informačno-komunikačnej 

kampane, ktorá bola realizovaná v druhom polroku 2017, 

 porovnať úspešnosť  kampaní (TV, rozhlas) a zistiť celkový zásah mediálnej kampane, a to 

spontánnej znalosti, podporenej znalosti , posolstva a značky, 

 vyhodnotiť dopad kampane na informovanosť o OP VaI prostredníctvom porovnania získaných dát 

s relevantnými údajmi dokumentu Hodnotenie informovanosti a publicity v programovom období 

2007 – 2013 ( iba údaje relevantné pre OP VaI),  

 identifikovať regionálne, resp. iné diferencie v znalosti OP VaI,  

 definovať nenaplnené informačné potreby cieľových skupín.  

Zber údajov bude realizovaný formou dotazníkového telefonického prieskumu - metóda zberu dát 

CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) na  reprezentatívnej štandardnej výberovej vzorke.  

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho špecifikácia je uvedený v prílohe 1. 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
79320000-3  -  Prieskum verejnej mienky 



 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  19 043,33 Eur bez DPH 

6. Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy         

na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť 

faktúru vznikne dodávateľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia verejným obstarávateľom. 

Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

7. Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ:  áno  

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19,                         

827 15 Bratislava 212. 

 

9. Typ zmluvného vzťahu:  
Zmluva o dielo a licenčná zmluva 

 

10. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 

nie 

 

11. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie 

 

12. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): 
 

 12.1. Vyplnený návrh Zmluvy (Príloha č. 2) - podpísaný, naskenovaný. 

12.2.  Vyplnený formulár – Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 3) - podpísaný, naskenovaný. 

12.3. Kópia dokladu o oprávnení vykonávať podnikateľskú činnosť a  poskytovať služby, 

podľa predmetu zákazky (napr. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského 

registra, resp. Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov), 

z ktorého je zrejmé vykonávanie činnosti, resp. poskytovanie služby podľa predmetu zákazky . 

12.4. Splnenie podmienky odbornej praxe v oblasti realizácie prieskumu verejnej mienky formou 

dotazníkového telefonického prieskumu - metódou zberu dát CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing) bude preukázané čestným vyhlásením, v ktorom bude uvedená minimálne               

1 referencia v rozsahu „kedy, pre koho a na akej veľkej vzorke“ bol prieskum verejnej mienky 

požadovanou metódou uskutočnený.  

 

13. Miesto, lehota, spôsob predloženia  a lehota viazanosti ponuky: 
 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 20.02.2018 o 10:00 hod. Ponuku uchádzača, 

predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ nebude akceptovať. 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať 

ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené, ak ani jeden 

uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať 

určeným požiadavkám na obstarávanú službu. 

Lehota, počas ktorej nie je možné odvolať ponuku - lehota viazanosti ponuky je 30 kalendárnych 

dní odo dňa predloženia ponuky. 

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: cenoveponuky1@mhsr.sk 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena vrátane DPH. 

mailto:cenoveponuky1@mhsr.sk


 

 

15. Vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ po doručení ponúk vykoná vyhodnotenie ponúk. Do vyhodnotenia budú 

zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky náležitosti v bode 12. Platnou ponukou je tá, ktorá 

neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných 

dokladov, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude vylúčený. Ponuky, ktoré budú spĺňať 

stanovené podmienky a neboli z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií        

na vyhodnotenie ponúk, pričom kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cena. 

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok 

vyhodnotenia ponúk. V prípade predĺženia vyhodnotenia ponúk, v závislosti od zložitosti predmetu 

zákazky, Vás budeme vopred informovať. 

 

17. Použitie elektronickej aukcie: 

nie 

 

18. Doplňujúce informácie: 
18.1. Verejný obstarávateľ označí cenovú ponuku s najnižšou cenou za úspešnú. 

18.2. Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk nevyplýva pre verejného 

obstarávateľa povinnosť uzavrieť zmluvu. 

18.3. Poskytnuté informácie – cenové ponuky ostávajú v dokumentácii verejného obstarávateľa 

viažucej sa k postupu zadávania predmetnej zákazky. 

18.4. Verejný obstarávateľ zahrnie do vyhodnotenia doručené ponuky len za predpokladu, že ich 

obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo  tejto výzve – žiadosti o poskytnutie 

cenovej ponuky a boli doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk. 

18.5. 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. 

18.6. Ak úspešný uchádzač (dodávateľ alebo poskytovateľ) spĺňa taxatívne podmienky v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pre zápis údajov do „Registra partnerov verejného sektora“ 

(ďalej len „Register“), verejný obstarávateľ má povinnosť kontrolovať, či má úspešný uchádzač 

(dodávateľ, alebo poskytovateľ) riadne zapísané údaje v Registri.  

 

 

 

 V Bratislave, 12.02.2018 

 

 

JUDr. Adam Nociar 

riaditeľ odboru verejného obstarávania 

 
 

 

 

 
Zoznam príloh: 

Príloha č.1: Podrobná technická špecifikácia 

Príloha č.2: Návrh Zmluvy  

Príloha č.3: Návrh na plnenie kritérií 

 

 
 


