
 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk  

(zákazka s nízkou hodnotou) 

 

 

 

1. Názov predmetu zákazky:  

Mediálna celonárodná kampaň zameraná na zníženie tolerancie verejnosti voči rodovo 

podmienenému násiliu. 

Druh zákazky: služby podľa Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

92211000-3 - Služby na výrobu rozhlasových programov, 

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

92110000-5 - Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov  a príbuzné služby, 

92112000-9 - Služby súvisiace s tvorbou (výrobou) filmov a videozáznamov. 

 

2. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je vytvorenie kreatívneho návrhu a výroba výstupov kreatívneho návrhu                     

pre celonárodnú mediálnu kampaň zameranú na zvýšenie vnímavosti verejnosti voči rodovo 

podmienenému násiliu (RPN), konkrétne voči sexuálnemu násiliu, v rámci projektu „Koordinačno-

metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie“ v zmysle opisu predmetu zákazky 

a zmluvy. 

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky – podrobná špecifikácia, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 

     

3.  Miesto poskytnutia predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 51 450,13  EUR. 

Zákazka je financovaná z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného 

mechanizmu a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu                   

SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.  

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia:  

4 týždne od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH, zaokrúhlená  

na dve desatinné miesta. Návrh na plnenie kritérií je uvedený v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Výzvy. 

Verejný obstarávateľ si z dôvodu obmedzenia rozpočtu projektu vyhradzuje právo neprijať ponuku 

uchádzača s hodnotou vyššou ako je 60 000,- EUR vrátane DPH. 

 

7. Podmienky účasti: 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu dokladu 

o oprávnení poskytovať požadované služby 

 

 



 

 

 

 

 

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 16.1.2017 do 10:00 hod. 

Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS 

(ďalej len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  

Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží  svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk 

(celková cena za predmet zákazky s DPH) a vloží dokumenty:  

 

Uchádzač v prílohe doručí: 

1. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 2 tejto Výzvy podpísaná štatutárnym zástupcom 

uchádzača  alebo ním poverenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené poverenie) vo formáte 

PDF. Uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritérií celkovú cena za predmet zákazky s DPH. 

2. Fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia 

požadovanej podmienky účasti v zmysle bodu 7. tejto Výzvy vo formáte PDF. 

3. Podpísaný návrh zmluvy. 

4. Podklady podľa bodu 1.6 „Požiadavky na predloženie ponuky a rozsah“ prílohy č. 1 „Opis 

predmetu zákazky  – podrobná špecifikácia“ 

 

9. Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Arvayová 

e-mail: sona.arvayova@employment.gov.sk; t. č.: +421 2 2046 1318 

 

PRÍLOHY :  Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  – podrobná špecifikácia  

Príloha č. 2:  Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Ostatné informácie  

Príloha č. 4:  Návrh zmluvy   

 

 

                                                                                                 
  

 

Ladislav Raučina,  

riaditeľ OVO 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
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