
Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 podľa 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“)  

 

ZRUŠENÁ 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Katarína Antalová, Peter Kárpáty 

tel. č.: 02/20928022; 02/20928231 

e-mail: katarina.antalova@vicepremier.gov.sk, peter.karpaty@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 na odbornej 

konferencii IXPO ARENA 2020 (16-17.04.2020) a technologickom festivale IXPO 2020 (17.-

19.04.2020) a prezentácia a zvyšovanie informovanosti o národnom projekte „Zlepšenie 

verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva 

v zavádzaní inteligentnej mobility“ v rámci OP EVS pre odbornú a širokú verejnosť na 

technologickom festivale IXPO 2020 (17.-19.04.2020).“ – ZRUŠENÁ 

 

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

Služby  

 

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

V Bratislave. 

 

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

Vystavenie záväznej objednávky. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je prezentácia a zvyšovanie informovanosti o prioritnej osi 7 Operačný 

program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) pre odbornú verejnosť na odbornej 

konferencii IXPO ARENA v dňoch 16.-17.04.2020 a technologickom festivale „IXPO 2020“ 

v dňoch 17.-19.04.2020 a prezentácia a zvyšovanie informovanosti o národnom projekte 

„Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora 

partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ pre odbornú a širokú verejnosť na 

technologickom festivale „IXPO 2020“ v dňoch 17.-19.4.2020 v rámci Operačného programu 

Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). 
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V rámci prezentácie a zvyšovania informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť 

v súvislosti s odbornou konferenciou IXPO ARENA 2020 (16.-17.4.2020) požadujeme 

zabezpečiť: 

P. 

č. 
Služba 

Požadovaný 

počet (ks) 

Celková 

cena v EUR 

bez DPH 

1. TV - TV spot IXPO ARÉNA – 30 sek. TV spot 

konferencie IXPO ARÉNA s použitím loga projektu 

(OPII), partnera (ÚPVII) vo vybranom televíznom 

médiu (TA3), požadovaný celkový počet 

odvysielaných spotov: 30 

30  

2. PREZENTÁCIA NA MIESTE - Umiestnenie loga 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na min. 2 TV 

obrazovkách v rámci IXPO ARÉNA v slučke 

v slučke   

3. PREZENTÁCIA NA MIESTE - Umiestnenie loga 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na veľkoplošnom 

plátne v rámci IXPO ARÉNA počas reklamnej 

prestávky 

v slučke  

4. PREZENTÁCIA NA MIESTE - Prehratie spotu 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na min. 2 TV 

obrazovkách v rámci IXPO ARÉNA v slučke počas 

reklamnej prestávky 

reklamná 

prestávka 
 

5. PREZENTÁCIA NA MIESTE – Prehratie spotu 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na veľkoplošnom 

plátne v rámci IXPO ARÉNA počas reklamnej 

prestávky 

reklamná 

prestávka 
 

6. PREZENTÁCIA NA MIESTE - Vstupenka na IXPO 

ARÉNA konferenciu s použitím loga projektu (OPII) a 

partnera (ÚPVII), na celkom 600 vytlačených 

vstupenkách, formát DL 

600  

7. PREZENTÁCIA NA MIESTE - Pozvánky pre partnera 

na IXPO ARÉNA konferenciu s použitím loga projektu 

(OPII) a partnera (ÚPVII), požadovaný počet 

vstupeniek: 40 ks 

40  

8. ONLINE - online GDN bannerová kampaň s použitím 

loga projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) 
5 000  

9. ONLINE - Facebook - post na fanpage IXPO so 

zmienkou a použitím vizuálu projektu (OPII) a partnera 

(ÚPVII) 

1-2  

10. ONLINE - logo projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na 

www.ixpo.sk  v sekcii IXPO ARÉNA 
Non stop  

11. ONLINE - logo projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na 

www.ixpo.sk  v samostatnej podstránke partnera 
Non stop  

CENA CELKOM V EUR BEZ DPH  

http://www.ixpo.sk/
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CELKOVÁ CENA V EUR S DPH  

 

V rámci prezentácie a zvyšovanie informovanosti o prioritnej osi 7 OPII pre odbornú verejnosť 

v súvislosti s technologickým festivalom „IXPO 2020“ (17.-19.4.2020)“ požadujeme 

zabezpečiť: 

P. č. Služba 
Požadovaný 

počet (ks) 

Celková 

cena v EUR 

bez DPH 

1. TV - TV spot IXPO – 30 sek. TV spot podujatia IXPO 

s použitím loga projektu (OPII), partnera (ÚPVII) vo 

vybranej televíznom médiu (TA3), požadovaný 

celkový počet odvysielaných spotov: 100.  

100  

2. OOH - Billboardy BA a blízke okolie - umiestnenie 

loga projektu (OPII) a partnera (ÚPVII), v min. 

formát 5,1 x 2,4 m na min. 50 plôch v trvaní 1 mesiac 

50 x 1  

mesiac 
 

3. OOH - Bigboardy BA - umiestnenie loga projektu 

(OPII) a partnera (ÚPVII) na min. 3 plochách v min. 

formáte 9,6 x 3,6 m / mesiac v rámci 2 mesiacov 

3 x 2  

mesiace 
 

4. OOH - Digitálne CLV - BA - umiestnenie loga 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na 30 digitálnych 

citylightoch (min. rozmer 1080 x 1920 px) v 

obchodných centrách BA v trvaní 1 mesiaca 

30 x 1 

mesiaca 
 

5. OOH - CLV v obchodných centrách Bratislavy - 

umiestnenie loga projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) 

na 50 citylightoch (min. formát 114 x 70 cm) v 

obchodných centrách BA v trvaní 2 týždne 

50 x 

dvojtýždeň 
 

6. OOH - Citylight JCD - umiestnenie loga projektu 

(OPII) a partnera (ÚPVII) na 50 citylightoch (min. 

formát 114 x 70 cm) v rámci BA v trvaní 2 týždne 

50 x 

dvojtýždeň 
 

7. OOH - Citylight JCD - branding zastávka - 

umiestnenie loga projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) 

na polepoch 3 MHD zastávok v BA v trvaní 4 týždne 

3 x 

4 týždne 
 

8. OOH - Citylightboardy - umiestnenie loga projektu 

(OPII) a partnera (ÚPVII) na 30 podsvietených 

citylightboardoch v BA v trvaní 2 týždne 

30 x 2 

týždne 
 

9. ONLINE - logo projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na 

www.ixpo.sk v sekcii partneri 
-  

10. ONLINE - logo projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na 

www.ixpo.sk v samostatnej podstránke partnera 

v sekcii technológie 

-  

11. PRINT - in.ba - umiestnenie loga projektu (OPII) a 

partnera (ÚPVII) v inzercií tlačeného média in.ba 

(Informačný magazín Bratislavy), formát ½ strany 

1  

http://www.ixpo.sk/
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12. PRINT - Stratégie - umiestnenie loga projektu (OPII) 

a partnera (ÚPVII) v inzercií tlačeného média 

(Stratégie), formát ½ strany 

1  

13.  PRINT - Slovenka -  umiestnenie loga projektu (OPII) 

a partnera (ÚPVII) v inzercií tlačeného média 

(Slovenka), formát ½ strany 

2  

14. PRINT - Denník SME - umiestnenie loga projektu 

(OPII) a partnera (ÚPVII) v inzercií tlačenej 

vkladačky s distribúciou BA + okolie 

1  

15. OSTATNÉ - Tlačová konferencia -  umiestnenie loga 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII) na zobrazovacej 

technike a tlačených plagátoch v rámci priestorov 

tlačovej konferencie k podujatiu 

1  

16. OSTATNÉ - Umiestnenie loga projektu (OPII) 

a partnera (ÚPVII) na min. 3 veľkoplošných LED 

obrazovkách na mieste konania IXPO 

v slučke  

17. OSTATNÉ - Prehratie 30 s. spotu projektu (OPII) 

a partnera (ÚPVII) na min. 3 veľkoplošných LED 

obrazovkách na mieste konania IXPO 

v slučke  

18. OSTATNÉ - Pozvánky pre VIP hostí s použitím loga 

projektu (OPII) a partnera (ÚPVII), na celkom 500 

vytlačených vstupenkách, DL formát 

500  

19. OSTATNÉ - VIP vstupenky pre partnera IXPO a do 

IXPO VIP zóny s použitím loga projektu (OPII) a 

partnera (ÚPVII), požadovaný počet vstupeniek: 50 

ks 

50  

CENA CELKOM V EUR BEZ DPH  

CELKOVÁ CENA V EUR S DPH  

 

Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o národnom projekte „Zlepšenie verejných politík 

v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej 

mobility (ITMS: 314011U087)“ počas technologického festivalu „IXPO 2020“ zahŕňa 

nasledujúce požiadavky: 

P. č. Služba 
Požadovaný 

počet (ks) 

Celková 

cena v EUR 

bez DPH 

1. LED obrazovka o rozmere min. 6x4 metra s 

kompletným technickým zabezpečením vrátane 

montáže, demontáže a dopravy (ks) 

24  

2. prenájom plochy pod stánkom (m2) 100  

3. pripojenie a spotreba energetických médií, vrátane 

internetového pripojenia (podujatie) 
1  

4. produkcia spoločných priestorov a technické 

zabezpečenie spoločných priestorov (podujatie) 
1  



5. ozvučenie a osvetlenie spoločných priestorov 

(podujatie) 
1  

6. zabezpečenie bezpečnosti, hasičskej, zdravotnej a 

upratovacej služby (podujatie) 
1  

7. reklamný priestor v rámci mediálnej kampane 

podujatia –na webovej stránke podujatia, umiestnenie 

partnerských log OP EVS, EÚ/ESF, ÚPVII, 

Inteligentná mobilita na veľkoplošných LED 

obrazovkách na mieste konania (podujatie) 

1  

CENA CELKOM V EUR BEZ DPH  

CELKOVÁ CENA V EUR S DPH  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79342200-5 Propagačné služby 

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 

 

9. Lehota plnenia predmetu zákazky:  

16.-19.4.2020 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 55 834,99 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená oslovením výhradného poskytovateľa služieb, 

ktorým je organizátor odbornej konferencie a technologického festivalu (VIVA EVENTS s. r. 

o., Kľukatá 41, 821 05 Bratislava; IČO: 51 154 765; DIČ: 2120630391; IČ DPH: 

SK2120630391).  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia. Predmet 

zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF (OPII a OPEVS). Fakturácia bude 

prebiehať podľa skutočného plnenia predmetu zákazky.  

 

12. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie uchádzača: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. byť oprávnený poskytovať služby 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 taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 z. 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 uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude vyzvaný 

na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov. 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), 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  uchádzačovi, 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:  

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. 

 

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

13.03.2020 do 12:00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

sa nebude prihliadať. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

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

zuzana.tarasovicova@vicepremier.gov.sk; katarina.antalova@vicepremier.gov.sk; 

peter.karpaty@vicepremier.gov.sk 

 

16. Ponuka musí obsahovať:  

1. Všetky doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (bod č. 12 tejto 

výzvy), ak je to relevantné. 

2. Vyplnené tabuľky z bodu 7. Stručný opis zákazky, kde je uvedený podrobný rozsah 

požadovaných služieb v rámci odbornej konferencie a technologického festivalu pre OPII 

a OP EVS.  

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

ponúk podľa bodu č. 18. 

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

podujatiach s názvom odborná konferencia IXPO ARENA a technologický festival IXPO 

2020, v prípade ak ponuku predkladá iný subjekt ako je organizátor predmetného podujatia 

(odbornej konferencie a technologického festivalu).  

 

17. 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 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
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v 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. Úspešnému 

uchádzačovi bude vystavená záväzná objednávka. 

 

  

18. 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 

 

      

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

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

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

Efektívna verejná správa). 

 

21. Dátum odoslania výzvy 

05. 03. 2020 

 

 


