
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 na podujatí 

IXPO 2019. “, ktoré sa uskutoční 26.-28.04.2019. 

 

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

Služby  

 

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

Tyršovo nábrežie, Bratislava.  

 

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 PO7 OPII na podujatí IXPO 2019:  
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8. Spoločný slovník obstarávania: 

79342200-5 Propagačné služby 

 

9. Lehota plnenia predmetu zákazky:  

2. polovica marca 2019 – 28.4.2019  

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 20 000,00 € 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená oslovením výhradného poskytovateľa služieb, 

ktorým je organizátor 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 30 dní od jej doručenia. Predmet 

zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF. Fakturácia bude prebiehať podľa 

skutočného plnenia predmetu zákazky.  

MÉDIAPLÁN

Typ 

média
Názov Formát Počet opakovaní Timing Cena

Logo OPII a 

UPVII

TV

TA3 30'' spot 100 03-04 áno

Print

in.ba - inzercia 1/1 1 04 áno

Stratégie 1/1 1 04 áno

Slovenka 1/2 / A5 2 04 áno

OOH

billboardy BA a blízke okolie 5,1 x 2,4 50 x 1 mesiac 04 áno

bigboardy BA 9,6 x 3,6 3 x 1 mesiac 04 áno

Digitálne clv - BA 1080x1920px 1 minúta 04 áno

Digitálne clv - Aupark BA 1080x1920px 1 minúta 04 áno

Citylight JCD 114x170cm 50 x dvojtýždeň 04 áno

Citylight JCD - branding zastávka atyp 4 týždne 04 áno

Led obrazovka Trnavské Mýto BA 16,6x5,8m 4 týždne 04 áno

Distribúcia letákov vo vozňoch ŽSR A5 10000 04 áno

LM Citylightboardy CLB 30 x 2 týždne 04 áno

Posterscreens 10s animácie sieť BA / 4 týždne 04 áno

CLV Lurity - OC BA 15s sieť BA / 4 týždne 04 áno

CLV Eurovea 114x170cm 2 x 1 mesiac 03 áno

Eurovea - banner Pribinova 1 x 1 mesiac 03 áno

Eurovea - banner promenáda 1 x 1 mesiac 03 áno

Ticketportal plagát v OC A1 6 x 2 týždne 04 áno

Online

web www.ixpo.sk - logo v sekcii partneri web 03-04 áno

web ww.ixpo.sk - podstránka Technológie podstránka 03-04 áno

Ostatné

Tlačová konferencia logo 1x 04 áno

Prezentácia spíkra / branding na LED prezentácia/brand 2x 04 áno

Logo na LED na mieste konania IXPO logo v slučke 04 áno

Logo na CLV toteme na mieste konania IXPO logo 14 04 áno

Spot na LED na mieste konania IXPO 30 s. v slučke 04 áno

Pozvanky pre VIP hostí logo 500 04 áno

VIP vstupenky pre partnera 10x 04 áno

CENA SPOLU s DPH



 

12. 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. 

 

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

14.03.2019 do 15:00 hod. 

 

14. Miesto na predloženie ponúk:  

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

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

 

15. Ponuka musí obsahovať:  

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

ponúk podľa bodu č. 16.  

2. Uvedenie cien za jednotlivé aktivity v médiá pláne, ktorý je súčasťou bodu 7. tejto výzvy. 

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

podujatí s názvom „IXPO 2019“, v prípade ak ponuku predkladá iný subjekt ako organizátor 

predmetného podujatia.   

 

  

16. 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 
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17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

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

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

 

19. Dátum odoslania výzvy: 

06.03.2018 

 

 

 


