
 

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 SR 

Mierová 19 

827 15 Bratislava 212 

IČO: 686832  

IČDPH: SK2021056818 

Kontaktné údaje:  Mgr. Mariana Bartošová 

   tel. č.: +4212/4854 1321 

   e-mail: mariana.bartosova@mhsr.sk  

 

2. Predmet zákazky:  

Tvorba kreatívneho konceptu a vypracovanie story boardov/shooting boardov pre 

účely prezentácie OP VaI 

3. Opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je tvorba kreatívneho konceptu a vypracovanie story boardov / 

shooting boardov pre potreby ďalšej produkcie pre nastavenie dlhodobej kontinuálnej 

publicity operačného programu Výskum a inovácie v gescii Ministerstva hospodárstva SR, 

vrátane licencie k dodanému dielu. Požadovaným výstupom obstarávaných služieb je 

vytvorenie kreatívneho konceptu a vypracovanie story boardov / shootig boardov so 

zapojením televíznych spotov, rozhlasových spotov, printových médií a online priestoru.  

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

79340000-9 Reklamné a marketingové služby 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  19 767,00  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 

odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia verejným obstarávateľom. Faktúra je splatná do 

30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

7. Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ:  áno  

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

19, 827 15 Bratislava 212 do 31. 12. 2016 
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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 formulár – Návrh na plnenie kritérií - podpísaný, naskenovaný. 

12.2 Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, aktuálna ku dňu predkladania 

cenovej ponuky. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 

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

v znení neskorších predpisov, môže nahradiť vyššie uvedený doklad predložením 

potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname hospodárskych 

subjektov platnom v čase predloženia ponuky – naskenovaný. 

 12.3.Vyplnený návrh Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy - podpísaný, naskenovaný. 

 

13. Miesto, lehota na predkladanie ponuky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa 25.10.2016 o 10:00 hod. Ponuku 

uchádzača, predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ 

nebude akceptovať. 

Ponuku je potrebné predložiť elektronicky – e-mailom na adresu: 

mariana.bartosova@mhsr.sk . 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena vrátane DPH. 

 

15. Vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ po doručení cenových ponúk vykoná dňa 25.10.2016 vyhodnotenie 

ponúk, pričom kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia celková cena za celý predmet 

zákazky vrátane DPH.  

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk do 5 dní 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. 
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18.3 Poskytnuté informácie – cenové ponuky verejný obstarávateľ nevráti uchádzačom a 

ostávajú v dokumentácii 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 v 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. 

 

 

 V Bratislave, dňa 14.10.2016 

 

 

PhDr. Vladimír Tománek 

riaditeľ odboru verejného obstarávania 


