
Príloha č. 4 k príkazu generálnej tajomníčky služobného úradu 
           Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  
                                              z 31. augusta 2017 č. 3/2017-1.14 

 

 

 

 

 

PRIESKUM TRHU 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Adresa organizácie: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

V zastúpení:  Ing. László Sólymos, minister 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK1481800000007000389046 

 SK8981800000007000389054 (pre projekty z fondov EÚ) 

Web: www.minzp.sk  

Kontaktná osoba: Mgr. Melinda Vargová 

e-mail:  melinda.vargova@enviro.gov.sk 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2) Identifikácia predmetu zákazky 

Názov predmetu zákazky: Komplexná produkcia TV spotov, on-line spotov a rádio 

spotov podľa špecifikovaných piatich tém na propagáciu Operačného programu Kvalita 

životného prostredia 

 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

a) Klasifikácia CPV – 92111200-4 Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a 

informačných filmov a    videozáznamov 

92111240-6 Tvorba (výroba) propagačných záznamov   

92214000-4 Služby rozhlasových štúdií alebo zariadení 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť komplexnú produkciu piatich grafických 30 

sekundových TV spotov, 20 sekundových on-line spotov (skrátená verzia 30sek TV 

spotu) a piatich 30 sekundových rádio spotov podľa špecifikovaných piatich tém. 

Predmetom je vypracovanie jednotného konceptu pre všetkých päť špecifikovaných tém 

a to minimálne v troch verziách na výber, ktorých súčasťou sú vypracované námety a 

scenáre vrátane storyboardov osobitne pre každú z piatich tém uvedených nižšie a to 

vrátane všetkých prípravných (predprodukčných), produkčných a postprodukčných prác 

(ako napr. grafická výroba, zvukovýroba, až po výstup podľa požiadavky) 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto výzvy. 

 

b) Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 



 

c) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. V prípade, ak súčasťou ponuky 

bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby 

nebolo predložené.  

 

3) Podmienky účasti, ktoré je potrebné preukázať v rámci predloženej ponuky: 

 

1. požiadavky na preukázanie osobného postavenia – v súlade so zákonom                                

o VO 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie kópie dokladu, ktorým uchádzač 

preukáže  oprávnenie poskytovať predmetné služby. Uvedené nie je potrebné 

v prípade, ak sa uchádzača preukáže zápisom v zozname hospodárskych subjektov 

vedenom Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V rámci uvedeného zápisu  

sa vyžaduje mať zapísaný ako predmet podnikania aj oprávnenie týkajúce sa 

predmetnej zákazky.   

 

2. požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a doklady                         

na ich preukázanie 

Nevyžadujú sa. 

 

3. požiadavky na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 

vrátane systému manažérstva kvality a/alebo environmentálneho manažérstva                          

a doklady na ich preukázanie, ak sa vyžadujú 

 

 Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje: 

podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákon o verejnom obstarávaní: „uchádzač 

predloží zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením 

cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom 

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ tohto zákona“.  

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ vyžaduje 

predloženie zoznamu min. 3 skúseností s obdobným predmetom ako predmet 

zákazky. Zoznam musí obsahovať minimálne cenu plnenia, lehotu dodania 

a označenie odberateľa, meno, priezvisko a číslo telefónu alebo e-mailový kontakt 

aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ 

overiť informácie.  

 

 Ďalej podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: „ak ide o 

stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o 

odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie 

ponúk.“ 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky spolu 

so životopismi týchto osôb, z ktorých bude vyplývať odborná prax uvedených osôb 

v rozsahu minimálne 3 rokov ku dňu predkladania ponúk. 

  



Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje 

predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej 

spôsobilosti uchádzača, schopnosti uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných 

skúseností za účelom zabezpečenia kvality a úspešnej realizácie požadovaných 

služieb. Predloženou referenciou/referenciami si verejný obstarávateľ overí 

skúsenosti uchádzačov s rovnakými alebo podobnými službami. Požadovaním 

odborných pracovníkov má verejný obstarávateľ záujem zabezpečiť kvalitu 

zákazky, plynulosť a bezproblémový postup pri jej realizácii. 

 

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 49 300,- EUR bez DPH 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov 

Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

5) Miesto dodania predmetu zákazky: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sekcia environmentálnych programov a projektov  

Karloveská 2 

841 04 Bratislava  

 

6) Termín dodania predmetu zákazky: do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy s úspešným 

uchádzačom  

 

7) Termín predloženia cenovej ponuky: 11. 12. 2017 do 10:00 hod. 

 

8) Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 

Záujemca predloží cenovú ponuku emailom na adresu verejného obstarávateľa uvedenú 

v bode 1 a v termíne na predloženie cenovej ponuky. 

Uchádzač svoju cenovú ponuku uvedie do tabuľky uvedenej v prílohe výzvy (Špecifikácia 

"Komplexná produkcia TV spotov, on-line spotov a rádio spotov podľa špecifikovaných 

piatich tém na propagáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia").  

Uchádzač zašle prílohu výzvy (Špecifikácia "Komplexná produkcia TV spotov, on-line 

spotov a rádio spotov podľa špecifikovaných piatich tém na propagáciu Operačného 

programu Kvalita životného prostredia") vo formáte MS Excel a zároveň aj naskenovanú 

s podpisom vo formáte PDF alebo JPG spolu s dokladmi podľa bodu 2. písm. d) tejto 

výzvy.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením cenovej ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.   

 

9)  Návrh zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo a licenčná zmluva uzavretá podľa 

§ 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 



predpisov a podľa § 65 a nasl. ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení 

nesk. predpisov, ktorá bude úspešnému uchádzačovi zaslaná na podpis.  

 

 

10) Kritériá na hodnotenie ponúk 

- najnižšia celková cena v EUR  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. 

Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.    

 

11) Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31. 12. 2017. 

 

V Bratislave dňa  

 

 

                                                                            ................................................. 

                                                                         JUDr. Ľubomíra Kubišová 

                                                                          generálna tajomníčka služobného úradu 

 

Príloha: 1. Špecifikácia predmetu zákazky („špecifikácia "Komplexná produkcia TV spotov, 

on-line spotov a rádio spotov podľa špecifikovaných piatich tém na propagáciu Operačného 

programu Kvalita životného prostredia"“) 

2. Návrh zmluy o dielo a licenčná zmluva uzavretá podľa § 536 a nasl. ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 65 a nasl. 

ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení nesk. predpisov 

 

3. Opis predmetu zákazky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


