
Výzva na predkladanie ponúk 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“)  

 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO: 50349287 

Kontaktná osoba: Katarína Antalová 

tel. č.: 02/20928022 

e-mail: katarina.antalova@vicepremier.gov.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť v rámci 

propagácie podujatia a aj na samotnom podujatí „Summit Forbes Under 30“  

 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce) 

Služby  

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Bratislava – Divadlo Aréna, Stará tržnica.    

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

Vystavenie záväznej objednávky. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením prezentácie 

a informovanosti o prioritnej osi 7 (PO7) v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra (OPII)pred podujatím a na podujatí „Summit Forbes Under 30“:  
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Položka Eur s DPH 

Publicita, promo plán a koordinácia promo 

aktivít: vytvorenie stratégie toho čo 

konkrétne a akou formou komunikovať o 

podujatí; identifikovanie vhodných 

komunikačných kanálov pre zabezpečenie 

efektívnej diseminácie informácií o 

podujatí; časový harmonogram jednotlivých 

promo aktivít; identifikovanie cieľových 

skupín a ich doplnenie do kontakt listu na 

distribúciu výsledkov a prezentáciu 

podujatia s partnermi; vytvorenie fotoplánu; 

zjednotenie brandingu pri prezentácii 

podujatia cez rôzne komunikačné kanály; 

prezentácia informácií o podujatí cez 

sociálne siete a následný boosting pre 

zabezpečenie čo najväčšej vizibility. 

 

Mediálna podpora Summitu pred jeho 

konaním – Reklama v rámci celosvetového 

vydania časopisu Forbes o Summite a 

Slovensku, obsahujúca logo Úradu 

podpredsedu vlády SR a OPII. 

 

Prezentácia Summitu v rámci sociálnych 

sietí prostredníctvom jednotlivých lokálnych 

pobočiek Forbes v rámci regiónu, 

obsahujúca logo Úradu podpredsedu vlády 

SR a OPII. 

 

Pravidelný update webstránky, vytvorenie 

samostatnej záložky k projektu, kde budú 

umiestnené komplexné informácie o 

projekte vrátane partnerov, a výstupov z 

podujatia (písomné či obrazové). Pravidelné 

aktualizovanie a promo prostredníctvom 

digitálnych článkov a postov (viac než 30 

miliónov followerov), vrátane loga Úradu 

podpredsedu vlády SR a OPII.   

 

Grafické služby  projektových a promo 

materiálov (vrátane bannerov, programu, 

sprievodných materiálov, letákov a pod.), 

tlač bannerov a eventových materiálov  s 

logami partnerov (foldre, program, 

sprievodné materiály)- konkrétne s logom 

 



Úradu podpredsedu vlády SR a OPII. 

Fotodokumentácia podujatia.  

Prezentácia na elektronických zariadeniach 

(logá partnerov- vrátane loga Úradu 

podpredsedu vlády SR a OPII- budú 

zverejnené na LED obrazovkách počas celej 

doby trvania podujatia). 

 

Promo po evente: video pokrytie v rámci 

web stránky www.forbes.com, mediálne 

pokrytie v rámci online televíznej stanice 

Forbes, Forbes8, pokrytie v rámci Steve 

Forbes global podcast What´s Ahead. 

Položka predstavuje komplexnú reportáž z 

podujatia umiestnenú na www.forbes.com,  

v rámci ktorého sa budú promovať partneri 

podujatia (vrátane Úradu podpredsedu vlády 

SR a OPII) či už slovne alebo vizuálne. 

Reportáž bude dostupná na stránke 

celosvetovo sledovaného webu forbes.com.   

 

Celkové náklady  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79342200-5 Propagačné služby 

 

9. Lehota plnenia predmetu zákazky:  

6.6.2019 – 9.6.2019  

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 69 000,00 € 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená oslovením výhradného poskytovateľa služieb, 

ktorým je organizátor podujatia (Forbes Media, LLC, 499 Washington Blvd, Jersey City, NJ 

07310, United States).  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia. Predmet 

zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF. Fakturácia bude prebiehať podľa 

skutočného plnenia predmetu zákazky.  

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

http://www.forbes.com/


Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za 

poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu 

zmluvy. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza 

uchádzač maximálne na dve desatinné miesta. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou 

a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi 

a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

13. Podmienky účasti:  

Osobné postavenie uchádzačov:  

Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely 

splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o 

oprávnení poskytovať služby (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 

registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej 

správy.  

Uvedené platí pre subjekty uvedené v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci jeho 

oprávnenie poskytovať služby v oblasti predmetu zákazky. 

Zároveň uchádzač, ktorý predkladá ponuku, nesmie mať v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní udelený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uvedenú skutočnosť preukazuje uchádzač čestným vyhlásením. 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 

niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.  

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

20.05.2019 do 10:00 hod. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na e-mailovú adresu:  

katarina.antalova@vicepremier.gov.sk;  katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk 

 

16. Ponuka musí obsahovať:  

1. Doplnený Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie 

ponúk podľa bodu č. 17.  

2. Doklady, ktorým uchádzač prípadne preukáže splnenie podmienok účasti (bod 13 výzvy). 

mailto:katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk


3. Doklad o udelení súhlasu výhradného poskytovateľa služieb s realizáciou tejto zákazky  na 

podujatí s názvom „Summit Forbes Under 30“, v prípade ak ponuku predkladá iný subjekt 

ako organizátor predmetného podujatia.   

 

  

17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk  

 

Návrh na plnenie kritéria 

Kritérium Návrh 
Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy 
Návrh 

Najnižšia konečná 

zmluvná  cena  v EUR 

vrátane DPH. Váha 

kritéria je  100 %.* 

Spolu...................EUR 

bez DPH 
  

Spolu...................EUR 

vrátane DPH 

V .................................. Dátum............................... 

Meno a priezvisko štatutára 

uchádzača alebo ním poverenej 

osoby 

Podpis 

 

      

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka – slovenského jazyka; to 

neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka – slovenského 

jazyka. 

 

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  

 Áno, zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF (OP Integrovaná infraštruktúra). 

 

20. Dátum odoslania výzvy:  

10.5.2019 

 

 

 


