
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou podľa §117) 

 

1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Produkcia videospotov pre operačný program Ľudské zdroje“    

      Druh zákazky: Služby podľa Prílohy č.1  zákona č. 343/2015 ZVO 

      Spoločný slovník obstarávania:  

      92111200-4 Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov 

      92111260-2 Tvorba (výroba) informačných videozáznamov  

     

3. Podrobný opis zákazky:   
Predmetom zákazky je výroba 6 videospotov v dĺžke 30 sekúnd pre potreby povinnej publicity Operačného 

programu Ľudské zdroje (ďalej „OPĽZ“). Videospoty budú odvysielané v celoštátnych televíziách, na youtube, 

sociálnych sieťach a slovenských video portáloch. 

 

Predmetom je výroba videospotov s použitím obrazovo-technických prostriedkov piatich predstaviteľov projektov  

spolufinancovaných z prostriedkov OPĽZ. Predstavitelia projektov budú natáčaní v mieste realizácie projektu, čiže 

pôjde o 5 rôznych lokácií v rámci celej SR, ktoré reprezentujú prioritné osi OPĽZ. Predstaviteľov projektov urči 

verejný obstarávateľ. Šiesty videospot bude zostrihom - prierezovým videospotom podľa natočeného materiálu z 5 

lokácii. 

 

Na každý videospot bude scenár modifikovaný v závislosti od charakteru natáčaného projektu, miesta, prípadne 

predstaviteľa projektu, vždy po dohode a inštrukciách verejného obstarávateľa. 

Predmetom obstarávania je výroba videospotu vrátane natáčania na mieste projektu/projektov, obhliadky miesta, 

práce režiséra, práce s hlavnými predstaviteľmi, zvukovýroba vrátane hlasového komentáru, sprievodnej hudby      

a štúdiové postprodukčné strihové spracovanie piatich video spotov z natočených lokácií. 

Podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 3 tejto Výzvy – Zmluva o dielo a licenčná zmluva 

a jej prílohy č.1 špecifikácia predmetu zmluvy. 

 

4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: MPSVR SR, Špitálska 4, 6,8, 816 43 Bratislava  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 44 328,75 EUR  
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o  dielo a licenčná zmluva, príloha č. 3 tejto Výzvy. 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ponúknutá 

cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na poskytnutie predmetu zákazky. 

 

8. Podmienky účasti:  

a) Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky. 

b) Uchádzač predloží zoznam min. 5 reklamných spotov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet 

zákazky, vyrobených pre klientov a vysielaných v audiovizuálnych médiách za predchádzajúce 3 roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, doplnený o názov kampane, 

názov vysielateľa, obdobie kampane  a s uvedením kontaktných údajov (telefón a mail) osoby, pre možnosť 

overenia informácií,   

c) Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže doložením čestného vyhlásenia. 

d) Predloženie zoznamu min. 2 kľúčových expertov (príloha č. 2 - Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy), ktorí sa 

budú podieľať na plnení zmluvy v rámci uvedenej zákazky v zmysle Prílohy č. 1 Návrhu Zmluvy o dielo 

a licenčnej zmluvy.   

 

Každý kľúčový expert uvedený/-á v zozname musí spĺňať nasledovné podmienky: 

 

Kľúčový expert č.1: Režisér (min. 1 osoba) 

a) prax min. 1 rok v oblasti filmovej a televíznej produkcie/produkcie reklamných spotov, postprodukcie 



 

 

b) praktické skúsenosti na realizácii piatich (5) projektov (5 TV spotov) rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako je predmet zákazky  

Kľúčový expert č.2 – Kameraman (DOP) (min. 1 osoba) 

a) prax min. 1 rok v oblasti filmovej a televíznej produkcie/produkcie reklamných spotov, postprodukcie 

b) praktické skúsenosti na realizácii troch (3) projektov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet 

zákazky  

 
Splnenie stanovených podmienok sa preukazuje predložením životopisu vo formáte EUROPASS alebo jeho 

ekvivalentu,  

 
Praktickú skúsenosť preukazuje expert zoznamom riešených projektov (vrátane údajov umožňujúcich ich 

identifikáciu) a musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:  - meno a priezvisko príslušného kľúčového experta,     

- názov zákazky/projektu/predmetu plnenia, na ktorom sa príslušný expert podieľal,  - identifikáciu odberateľa,  - 
lehota plnenia predmetu plnenia zmluvy projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), - stručný opis predmetu plnenia/projektu 

tak, aby sa na základe neho dali overiť uvedené informácie, - stručný popis činností, ktoré kľúčový expert 
zabezpečoval a jeho pracovnú pozíciu, ktorú zastával, - identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, pre 

možnosť overenia pravdivosti informácií t.j. konečného odberateľa plnenia/projektu alebo zamestnávateľa, pre 

ktorého kľúčový expert činnosť v konkrétnej pozícií vykonával, príp. link na webovú stránku, uvedenie sekcie a 
označenie spotu kde si bude môcť verejný obstarávateľ pozrieť/overiť zrealizované/zhotovené projekty kľúčového 

experta.  

 
Životopis každého experta bude obsahovať podrobný popis doterajšej praxe spolu s dátumom a podpisom každého 

experta.  

Každý expert predloží čestné vyhlásenie, že údaje, ktoré uvádza vo svojom životopise sú pravdivé. 
 

 

9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 09.07.2019 do 14:00 hod. 

      Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS (ďalej 

len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/  

      Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží  svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (Celková cena  

za predmet zákazky v EUR s DPH) a vloží nasledovné dokumenty: 

1. Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača 

alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ 

požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo, 

2. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou Prílohu č. 3 

Výzvy -  Zmluvu o  dielo a licenčnú zmluvu vrátane príloh vo formáte PDF. V prípade splnomocnenej osoby 

verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo, 

3. Doklady v zmysle bodu 8. Podmienky účasti, vo formáte PDF. 

Financovanie: Technická pomoc OPĽZ pre MPSVR SR 2019-2023, kód ITMS:312071W408 

 

10. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.  

 

11. Kontaktná osoba: Ing. Silvia Burdová - Odbor verejného obstarávania, t. č.: 02/2046 2422 

silvia.burdova@employment.gov.sk 

 

  PRÍLOHY:  Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria   

Príloha č. 2 - Ostatné informácie 

      Príloha č. 3 -  Zmluva o dielo a licenčná zmluva 

 

  

                        

Ing. Miloslav Matonog 

riaditeľ odboru verejného obstarávania 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
mailto:silvia.burdova@employment.gov.sk

