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Výzva na predkladanie ponúk 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou 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“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) 

Štefánikova 15  

Mesto Bratislava 

PSČ 811 05 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kárpáty 

tel. č.:  +421 2 2092 8101 

e-mail: 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 inteligentnej mobilite pre odbornú a širokú 

verejnosť na podujatí, veľtrhu alebo výstave“ 

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

Služby. 

5. Hlavné miesto dodania diela:  

Bratislava   

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

Vystavenie záväznej objednávky. 

7. Stručný opis zákazky: 

Zákazka je časťou podpornej aktivity „Informovanie a komunikácia“ národného projektu 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) „Zlepšenie 

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

v zavádzaní inteligentnej mobility“, v ktorom ÚPVII vystupuje ako partner projektu a subjekt 

zodpovedný za danú aktivitu.  

MDV SR a ÚPVII plánuje komunikovať v rámci projektu aj smerom k širokej verejnosti 

prostredníctvom výstavného podujatia, ktoré je zamerané na inovatívne technológie (umelá 

inteligencia, virtuálna realita, autonómne autá, robotika), určené pre odbornú aj širokú 

verejnosť, ktoré bude navrhnuté a organizované zážitkovo a interaktívne, s názornými 

ukážkami ako technológie ovplyvňujú spoločnosť a čo prinášajú, resp. prinesú aj v oblasti 

inteligentnej mobility a autonómnych vozidiel a príbuznej problematike. 

Predmet zákazky zahŕňa prenájom prezentačného priestoru s príslušenstvom: 

- LED obrazovka o rozmere min. 6x4 metra s kompletným technickým zabezpečením  

- technické zabezpečenie pre vystúpenie min. 2 spíkrov  

- prenájom plochy pod stánkom 

- pripojenie a spotreba energetických médií, vrátane internetového pripojenia 

mailto:peter.karpaty@vicepremier.gov.sk
https://www.vicepremier.gov.sk/


2 
 

- produkcia spoločných priestorov a technické zabezpečenie spoločných priestorov 

- ozvučenie a osvetlenie spoločných priestorov 

- zabezpečenie bezpečnosti, hasičskej, zdravotnej a upratovacej služby 

- reklamný priestor v rámci mediálnej kampane podujatia – min. na webovej stránke 

podujatia 

na podujatí s trvaním minimálne tri dni, kde možno predstaviť problematiku inteligentnej 

mobility a úzko súvisiacej agendy zo strany orgánov verejnej moci v rámci podujatia 

organizovaného na Slovensku, pričom podujatie by sa malo uskutočniť  v  apríli 2019 na 

ploche minimálne 6300 m2, s kapacitou aspoň 6500 návštevníkov v jednej chvíli, so širokou 

účasťou aspoň 90 spíkrov zo Slovenska a zahraničia aj s tlmočením, s účasťou aspoň 40 

ďalších vystavovateľov. Podujatie by malo mať široké mediálne pokrytie vrátane TV, 

tlačených periodík, vonkajších reklamných plôch (billboard, bigboard, citylight, led 

obrazovka, posterscreeny, distribuované letáky, plagáty a bannery). 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79342200-5 Propagačné služby 

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

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Na základe vystavenej faktúry od dodávateľa. Splatnosť faktúry do 60 dní od jej doručenia. 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Efektívna 

verejná správa, kód projektu: NFP314010U087, názov projektu: „Zlepšenie verejných politík 

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

inteligentnej mobility“ 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH za poskytnuté plnenie. 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. Navrhovaná cena bude určená ako cena 

maximálna. 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. 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  
11.04.2019, 12:00 hod.  

13. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na e-mailové adresy: 

peter.karpaty@vicepremier.gov.sk, katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk. 

14. Ponuka musí obsahovať:  
1. Doplnený, podpísaný,  opečiatkovaný a oskenovaný „Návrh na plnenie kritéria určeného 

verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk“ – podľa bodu č. 15.  

2. Doklad o udelení súhlasu výhradného poskytovateľa služieb s realizáciou podujatia 

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

 

  

15. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 

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 

 

  

16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

17. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  
Áno. 

 

18. Zverejnenie výzvy 

03.04.2019 

 

 

 


