1. Otázka:
zadanie je na 7 podcastov s rôznymi nie jednoduchými témami. Podklady (content, obsah)
k daným témam mi poskytnete? Nakoľko na to, aby to malo hodnotu/kvalitný obsah je
potrebné mať znalosť o daných témach, prípadne si naštudovať, čo vyžaduje čas... nie sú to
vôbec jednoduché témy. My pri komunikácii našich klientov a ich tém ich detailne poznáme.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk uviedol požiadavky na
dodanie a kvalitu podcastu kde je uvedené cit. „ Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie
moderátora podcastu. Odborných hostí podcastu bude zabezpečovať verejný obstarávateľ“.
Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať hostí, ktorí budú odborníci na problematiku danej
témy, od budúceho zhotoviteľa podcastov sa očakáva len zabezpečenie moderátora.
Verejný obstarávateľ uvádza nasledovné témy podcastov:
1. Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa
2. Zelenšia nízkouhlíková Európa
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca európsky pilier sociálnych práv
5. Európa bližšie k občanom
6. Fond na spravodlivú transformáciu
Vzhľadom na rozsah témy bude obsah tém upresnený až úspešnému uchádzačovi. Dostupné
informácie k programovému obdobiu 2021-2027 sú uvedené na webovom sídle
www.partnerskadohoda.gov.sk, ako bolo uvedené už vo výzve na predkladanie ponúk.
2. Otázka:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 30 dní od doručenia objednávky...
Mediálny priestor sa zakupuje skôr je jedna vec (nemal byť problém to zabezpečiť, ak
budeme vedieť približný termín zaslania objednávky), druhá, že všetkých sedem dielov
chcete odvysielať v priebehu uvedenej doby? Lebo je to dosť krátky čas... 7 dielov by bolo
ideálne odvysielať v priebehu dlhšej doby. Na kedy je stanovený termín vyhodnotenia
ponúk a zaslanie objednávky? Potrebujeme to vedieť preto, aby bol daný priestor voľný v
uvedenom čase (média majú svoje edičné plány) a aby sa im to hodilo do programu.
Odpoveď:
Jednotlivé časti žiadame zverejňovať na týždennej báze. Ich vyhotovenie v požadovanej
podobe však úspešný uchádzač musí zabezpečiť do 30 dní.

Verejný obstarávateľ bude vystavovať objednávku bezodkladne po vyhodnotení predložených
ponúk a vyhodnotení splnenia podmienok účasti. Nakoľko verejný obstarávateľ nemôže
predpovedať okolnosti, ktoré môžu nastať v rámci vyhláseného verejného obstarávania (napr.
potreba žiadať o vysvetlenie ponuky uchádzača), nemôže z objektívnych dôvodov
stanoviť presný termín vystavenia objednávky.

3. Otázka
V rámci vyhodnotenia zákazky bude rozhodovať najnižšia cena? Alebo čo bude kritériom?
Nakoľko cena môže byť nižšia, ak sa to odvysiela v rádiu FM a umiestni na webe FM
(prípadne inom menej počúvanom) alebo na rádiu Slovensko, ktoré je najpočúvanejšie a
cena je tam omnoho vyššia.
Nikde nie je uvedená cca hodnota zákazky...
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ v časti 10 výzvy na predkladanie ponúk uvádza nasledovné: „Kritérium
na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH“. Na
základe uvedeného verejný obstarávateľ konštatuje, že v rámci vyhodnocovania predložených
ponúk bude rozhodovať najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ v prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk uviedol v časti Zverejnenie /
publikovanie nasledovné: „Vybrané spravodajské médium zverejní podcast na svojom webe a
na spotify“. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ nemá v zámere zverejňovať podcast
odvysielaním v rádiu FM ani o umiestnenie na webe FM ani žiadnom inom rádiu. Verejný
obstarávateľ má v zámere nakladať s vytvoreným podcastom tak, ako uviedol vo výzve na
predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ v zmysle výzvy na predkladanie ponúk stanovuje predpokladanú
hodnotu zákazky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a tiež v
zmysle „Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania/obstarávania“, podľa ktorej pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou je možné
určiť úspešného uchádzača a predpokladanú hodnotu zákazky aj jedným úkonom, t. j. na
základe tejto Výzvy zverejnenej na webovom sídle MIRRI SR a informácie o zverejnení výzvy
publikovanej na www.partnerskadohoda.gov.sk bude určená predpokladaná hodnota zákazky
a zároveň úspešný uchádzač.
4. Otázka
V bode č. 9 píšete, že ponuka musí obsahovať: 1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže
splnenie podmienok účasti (bod 11 tejto výzvy) - tam je ale vyhodnotenie, nie podmienky
účasti...
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ v časti 5 „Podmienky účasti“ výzvy na predkladanie ponúk uvádza
nasledovné: „ Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o

verejnom obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky.
Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá
doklad o oprávnení poskytovať, uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z
informačného systému verejnej správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované 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 splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia
(napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Ak z predložených
dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ
požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo
doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako úspešný bude
vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uchádzač musí spĺňať
podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nesmie mať
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú skutočnosť
overí verejný obstarávateľ). Verejný obstarávateľ nevystaví objednávku na uchádzača, u
ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
(konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
5. Otázka
Mám aj viac otázok, bolo by možné prosím si s Vami aj zavolať
Odpoveď:
V rámci zachovania princípu rovnakého zaobchádzania so zreteľom na § 20 zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ komunikuje vo
verejnom obstarávaní výlučne písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov (v
prípade zákazky s nízkou hodnotou formou mailovej komunikácie).

