Výzva na predkladanie ponúk (ďalej ako „Výzva“)

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:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO 50349287
(ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“ alebo ako „MIRRI SR“)
Kontaktné osoby: Slavomír Held, Nora Čechmánková, Branislav Hudec, Martin Nociar
tel. č.: +421 2 2092 8503
e-mail: slavomir.held@mirri.gov.sk, nora.cechmankova@mirri.gov.sk;
branislav.hudec@mirri.gov.sk; martin.nociar@mirri.gov.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.mirri.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:
„Propagácia Operačného programu Slovensko prostredníctvom audio obsahu“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Zákazka na poskytnutie služieb.
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Štefánikova 15, 811 05,
Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania:
Vystavenie záväznej objednávky
7. Opis zákazky:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie propagácie Operačného programu Slovensko (ďalej len
„OP Slovensko“) prostredníctvom audio obsahu.
Základné dokumenty k programovému obdobiu 2021-2027 sú k dispozícii na:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-2027/
8. Spoločný slovník obstarávania:
79341100-7 Reklamné poradenské služby
79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do: 30 dní od doručenia objednávky
Rozsah predmetu zákazky: 7 epizód po cca 20 minút
10. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená 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.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť predložené ponuky len na stanovenie
predpokladanej hodnoty zákazky v prípade, ak by predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia
ako finančné limity pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 60 dní od jej doručenia.
12. Podmienky účasti:
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).

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
17.12.2021 do 11:00 hod.
15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na e-mailové adresy:
martin.nociar@mirri.gov.sk; branislav.hudec@mirri.gov.sk; slavomir.held@mirri.gov.sk
16. Ponuka musí obsahovať:
1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod 11 tejto výzvy).
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie Kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č.17 Výzvy.
3. Doplnené a podpísané vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže (Príloha č. 2 tejto výzvy).
17. Návrh na plnenie Kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR
vrátane DPH

Názov
Zabezpečenie
produkcie a
zverejnenia
podcastov.

Jednotková
cena bez
DPH

Jednotková
cena s DPH

Množstvo

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu s DPH

7 epizód

Podpis osoby, ktorá vypracovala
ponuku

Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH,
uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že uchádzač
nebude úspešný v danom verejnom obstarávaní alebo že verejný obstarávateľ zruší toto verejné
obstarávanie.
18. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v priebežnom poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto
výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Verejný obstarávateľ
odošle víťaznému uchádzačovi záväznú objednávku.
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk).
20. Licenčné podmienky
1. Dielo, ktoré predloží uchádzač v rámci súťaže a ktorý spĺňa definičné znaky autorského
diela je chránený podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).
2. Uchádzač, ktorý predloží v rámci súťaže, udeľuje verejnému obstarávateľovi súhlas na
používanie výstupu predmetu zákazky (ďalej len „Licencia“), a to za nasledovných
podmienok:
a. Uchádzač udeľuje vyhlasovateľovi Licenciu na použitie diela alebo jeho častí
b. Uchádzač udeľuje vyhlasovateľovi Licenciu ako nevýhradnú (verejný
obstarávateľ je teda oprávnený udeliť tretej osobe obdobnú licenciu na použitie
diela alebo jeho častí v rozsahu a spôsobom udeleným touto Licenciou, a
rovnako je oprávnený použiť dielo alebo jeho časti spôsobom, na ktorý udelil
Licenciu).
c. Uchádzač udeľuje verejnému obstarávateľovi Licenciu na celú dobu trvania
autorskoprávnej ochrany k dielu.
d. Uchádzač udeľuje verejnému obstarávateľovi Licenciu bezodplatne.
e. Verejný obstarávateľ je oprávnený udeliť Licenciu tretej osobe a postúpiť Licenciu
tretej osobe.
3. Uchádzač sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa
budú podieľať na spracovaní diela tak, aby si tretia osoba nemohla uplatňovať voči
vyhlasovateľovi žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatní voči
vyhlasovateľovi nárok z titulu porušenia autorských práv, uchádzač sa zaväzuje
nahradiť verejnému obstarávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uplatnenia
nároku treťou osobou, a to v plnej výške.
4. Uchádzač sa zaväzuje ku dňu predloženia diela v rámci súťaže disponovať neodvolateľným
súhlasom autora diela na zásah do osobnostných práv autora zo strany verejného
obstarávateľa, resp. tretej osoby, ktorú verejný obstarávateľ na takýto zásah poverí.

5. Na základe súhlasu autora diela podľa bodu 4 týchto licenčných podmienok je verejný
obstarávateľ oprávnený:
a. rozhodnúť o zverejnení alebo nezverejnení diela;
b. upraviť dielo alebo jeho časti a/alebo dať upraviť dielo alebo jeho časť tretej osobe
podľa potrieb verejného obstarávateľa, a to aj v prípade, ak by takáto úprava diela
nespadala pod Licenciu, a teda najmä v prípade úprav diela, ktoré nespadajú pod
tvorivú činnosť.
6. Pre odstránenie pochybností sa tieto licenčné podmienky považujú za návrh licenčnej
zmluvy a uchádzačom predložený súhlas s týmito licenčnými podmienkami (vyhlásenie
uchádzača o podmienkach súťaže) v rámci návrhu sa považuje za akceptáciu licenčnej
zmluvy.

21. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Operačný program Technická pomoc
22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
08.12.2021.
Oprava výzvy: 15.12.2021
Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 –Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Audio dielo na propagáciu OP Slovensko upriami pozornosť na budovanie modernej,
fungujúcej a úspešnej krajiny aj za využitia historických záberov, ktoré napomôžu ilustrovať
posuny.
a) Čo si má divák z kampane zapamätať?
-

Mať vedomie, že sa stále niečo deje, inovuje, napreduje, aj vďaka MIRRI

b) Čo má priniesť táto kampaň?
- Formou míľnikov chceme predstaviť úspechy Slovenska, vyvolať pocit hrdosti,
pozdvihnutia
c) Ako figuruje MIRRI v rámci tejto kampane?
- Investície, regionálny rozvoj, informatizácia – MIRRI sa na tom spolupodieľa
a investuje aj do regiónov
Budovanie modernejšej krajiny má byť prezentované s ohľadom na šesť cieľov Partnerskej
dohody pre OP Slovensko.
To sú:
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
Druh podcastu:
Audio poscast
Zverejnenie / publikovanie
Vybrané spravodajské médium zverejní podcast na svojom webe a na spotify
účte.
Dĺžka (rozsah/minutáž):
7 epizód po cca 20 minút
Požiadavky na dodanie a kvalitu podcastu
Spracovanie a dodanie bude v online podobe vo formáte mp3.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie moderátora podcastu. Odborných
hostí podcastu bude zabezpečovať verejný obstarávateľ
Odovzdanie diela bude predchádzať schvaľovací proces verejného obstarávateľa
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 30 dní od doručenia objednávky
Základné dokumenty k programovému obdobiu 2021-2027 sú k dispozícii na:
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-2027/

Príloha č. 2
Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Titul, meno a priezvisko a/alebo názov alebo obchodné meno uchádzača:

............................................................................................................................. .......................
Adresa bydliska a/alebo sídla a/alebo miesta podnikania uchádzača:

..................................................................................................................................................
..
(ďalej len „uchádzač“)

Vyhlásenie uchádzača
Ja dolu podpísaný uchádzač, týmto čestne vyhlasujem, že:
- súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými vyhlasovateľom a akceptujem v
plnom rozsahu licenčné podmienky uvedené v časti 13 výzvy na predkladanie ponúk, - všetky
mnou v návrhu uvedené údaje sú pravdivé a úplné.

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ..........................................................

...................................
Podpis uchádzača

