Odporúčaný postup pri príprave a finalizácii PROJEKTU KV 2021
Tento dokument je podrobným vysvetlením a spresnením príslušných ustanovení Výziev KV 2021
a Príručky KV 2021 a doplnením odporúčaní, týkajúcich sa výlučne prípravy a finalizácie PROJEKTU KV
2021
Kroky 1. a 2. , spolu so záverečným Upozornením, sú zároveň „Záväzným metodickým pokynom k
zhotoveniu cenového prieskumu“ v zmysle kapitoly 2.3.2 Príručky KV 2021.
V ďalšom sa kompletizácia a predkladanie Žiadosti o KV, ako aj celý nasledujúci proces, riadi
príslušnými ustanoveniami jednotlivých Výziev KV 2021 a Príručky KV 2021.

S prípravou PROJEKTU KV 2021 odporúčame začať až po vykonaní online registrácie a po obdržaní
odpovedného e-mailu potvrdzujúceho vytvorenie rezervácie finančných prostriedkov vo výške 4 300
EUR, t.j. v maximálnej hodnote KV v rámci Výziev KV 2021, súčasne s vykonanou registráciou
a s vygenerovaním jedinečného referenčného čísla žiadosti.
Záujemcom zaradeným do zásobníka sa odporúča počkať na e-mail s informáciou o preradení zo
zásobníka a o vytvorení rezervácie finančných zdrojov vo výške 4 300 EUR, t.j. v maximálnej hodnote
KV v rámci Výziev KV 2021, viazanej na jeho referenčné číslo žiadosti vygenerované počas úvodnej
online registrácie. Tieto e-maily je možné očakávať do 16.8.2021.
Skutočne požadovanú hodnotu KV má Žiadateľ o KV možnosť (nie povinnosť) revidovať smerom nadol
v rámci predkladanej Žiadosti o KV, pričom skutočne požadovaná hodnota KV nesmie byť nižšia ako 1
000 EUR.
Skutočne požadovaná hodnota KV je informácia, ktorá musí byť podložená predloženým PROJEKTOM
KV 2021. Je to hodnota stanovená ako maximálne 50% z celkovej ceny za predmet plnenia dohodnutý
medzi Žiadateľom o KV a jeho Oprávneným realizátorom s ohľadom na podmienku efektívnosti
a hospodárnosti vynakladania prostriedkov z verejných zdrojov.

KROK 1. : Príprava PROJEKTU KV 2021 – zhotovenie zadania pre vypracovanie
cenovej ponuky
Tento krok odporúčame realizovať v čase medzi obržaním e-mailu s potvrdením rezervácie finančných
zdrojov a obdržaním e-mailu s výzvou na riadne predloženie skompletizovanej a úplnej Žiadosti o KV.
Pri rezerváciách vytvorených súčasne s oprávnenou online registráciou môže ísť o 3 až 7 pracovných
dní. Pri oznámeniach pre záujemcov preraďovaných zo zásobníka to budú minimálne 3 pracovné dni.
Zadanie pre vypracovanie cenovej ponuky zhotovuje Záujemca o KV samostatne, prostredníctvom
preddefinovaných formulárov špecifických pre rôzne odvetvia a rôzne typy plnení. V prípade potreby
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k nim prikladá ľubovoľný počet príloh. Jednotlivé preddefinované formuláre si môžete stiahnuť
prostredníctvom nižšie uvedených linkov :

Stiahnuté Excel dokumenty nijakým spôsobom neupravujte – pracujte výlučne s políčkami
(bunkami), ktoré sú určené na doplnenie zo strany zhotoviteľa zadania.
V prípade potreby kontaktujte naše konzultačné centrá.

Preddefinovaný formulár pre DIZAJN – typ D1 / Základná charakteristika : tento formulár je určený
pre plnenie, ktoré je priamou podporou podnikateľskej činnosti Žiadateľa o KV – t.j. ide o dizajn jeho
výrobkov, alebo ním poskytovaných služieb. Link na stiahnutie formulára :
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_DIZAJN_D1_26042021

Preddefinovaný formulár pre DIZAJN – typ D2 / Základná charakteristika : tento formulár je určený
pre plnenie, ktoré je priamou podporou firemnej identity Žiadateľa o KV – t.j. ide o dizajn jeho
vlastných komunikačných výstupov, aktivít, alebo o dizajn jeho vlastnej grafickej a obsahovej identity.
Link na stiahnutie formulára :
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_DIZAJN_D2_26042021

Preddefinovaný formulár pre REKLAMA a MARKETING – typ R1 / Základná charakteristika : tento
formulár je určený pre plnenie, ktoré je vlastným verejne prístupným on-line prostredím Žiadateľa o KV
alebo originálnou marketingovou mobilnou aplikáciou určenou na používanie Žiadateľom o KV v rámci
jeho komunikačných a marketingových aktivít. Link na stiahnutie formulára :
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_REKLAMAaMARKETING_R1_26042021

Preddefinovaný formulár pre REKLAMA a MARKETING – typ R2 / Základná charakteristika : tento
formulár je určený pre plnenie, ktoré je súčasťou reklamných a marketingových aktivít Žiadateľa o KV,
zameraných na podporu a rozvoj jeho podnikania. Link na stiahnutie formulára :
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_REKLAMAaMARKETING_R2_26042021

Preddefinovaný formulár pre IKT - PROGRAMOVANIE – len jeden typ / Základná charakteristika :
tento formulár je určený pre plnenie, ktoré je vytváraním originálnych systémových riešení, aplikácií,
interných informačných systémov, Žiadateľa o KV určených na ich využívanie v rámci činností
bezprostredne súvisiacich s jeho podnikaním. Link na stiahnutie formulára:
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_IKT_PROGRAMOVANIE_26042021
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Napriek uvádzaným základným charakteristikám odporúčame – pred začiatkom práce s formulárom oboznámiť sa so všetkými ponúkanými možnosťami podrobného popísania svojej predstavy o plnení,
ktorého nacenenie bude požadované.
V prípade voľby medzi typom 1 alebo 2 v jednom určenom prostredí je takéto oboznámenie sa
odporúčané dôrazne, nakoľko nesprávnym zvolením typu formulára môže prísť k problémom so
špecifikáciou vlastnej predstavy, alebo k potrebe zvýšeného počtu príloh .
Preddefinované formuláre vypĺňa Záujemca o KV samostatne. Vypracovanie zadania musí – pozície
objednávateľa, laika - špecifikovať požadované plnenie do takej miery, aby bolo zrozumiteľné
a naceniteľné na strane oslovených subjektov.

KROK 2. : Príprava PROJEKTU KV 2021 – zhotovenie cenového prieskumu
Vypracované zadanie predkladá Záujemca o KV prostredníctvom dokladovanej e-mail komunikácie
ním, ľubovoľne vybraným subjektom oprávneným na podnikanie vo zvolenom odvetví kreatívneho
priemyslu.
Spolu s vypracovaným zadaním im – v tele oslovovacieho e-mailu – posiela aj svoju žiadosť
o vypracovanie cenovej ponuky.
Odporúčaná forma žiadosti – textu v tele oslovovacieho e-mail a samotného predloženia cenovej
ponuky :

Dovoľujem si Vás týmto požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu zadania, ktoré tvorí
prílohu tohto e-mail.
Identifikácia žiadateľa o vypracovanie cenovej ponuky :
Obchodné meno :
IČO:

DIČ:

IČ DPH (ak relevantné) :

Referenčné číslo Žiadosti o KV (ak už bolo generované) :
Dátum požadovaného predloženia cenovej ponuky : najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania
tejto žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky.

Vašu cenovú ponuku je potrebné poslať v podobe odpovede na tento e-mail v nasledujúcej forme :

Identifikácia zhotoviteľa cenovej ponuky :
Obchodné meno :
IČO:

DIČ:

IČ DPH (ak relevantné) :

Kód oprávneného realizátora NP PRKP (ak už bol vygenerovaný) :
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Cena za zhotovenie/dodanie diela/služby/tovaru podľa predloženého zadania pre vypracovanie
cenovej ponuky (preddefinovaný formulár NP PRKP) :
Cena bez DPH: ...........EUR
DPH (ak relevantné): .................... EUR
Cena s DPH (ak relevantné): ................... EUR

Záujemca musí dodržať vyššie uvedený minimálny rozsah a obsah žiadosti o vypracovanie cenovej
ponuky i samotnej predloženej cenovej ponuky.
Konkrétna textácia môže byť upravená, alebo doplnená.
Pokiaľ sa rozhodnete používať odporúčanú formu, môžete si uvedenú predlohu
prostredníctvom linku : Odporúčaná forma textov e-mailov _ cenovy prieskum_26042021

stiahnuť

Za záväzný dátum vyžiadania cenovej ponuky sa považuje dátum odoslania e-mailu so žiadosťou
o vypracovanie cenovej ponuky a za záväzný dátum doručenia vypracovanej cenovej ponuky sa
považuje dátum odoslania odpovedného e-mailu s vypracovanou cenovou ponukou zo strany
osloveného subjektu.
V uvedenej podobe a rozsahu je Záujemca o KV povinný e-mailovú komunikáciu súvisiacu so
zhotovením jeho cenového prieskumu archivovať v lehotách stanovených riadiacou dokumentáciou
príslušnej Výzvy KV.
V rámci cenového prieskumu je budúci Žiadateľ o KV povinný osloviť minimálne tri kredibilné subjekty
z určenej oblasti kreatívneho priemyslu (určená záujemcom, v rámci jeho online registrácie).
Vhodné je osloviť subjektov viacero a vyhnúť sa tak prípadným problémom z nedodržania termínu
predloženia cenovej ponuky, alebo z nepredloženia cenovej ponuky vôbec
Odporúčame : vyberať si subjekty z Galérie realizátorov zverejnenej na www.vytvor.me – nie je to však
podmienkou zapojenia sa do cenového prieskumu.
Neodporúčame : oslovovať subjekty, v prípade ktorých požadované plnenie nepredstavuje ich
prevažujúcu činnosť, resp. subjekty, ktoré s obdobným plnením nemajú dostatočné skúsenosti. To
znamená neoslovovať subjekty, ktoré síce majú príbuzné činnosti uvedené vo svojich podnikateľských
dokumentoch – obchodný register/živnostenské oprávnenie – no chýbajú im praktické skúsenosti.
Záverom kroku 2. je vyhodnotenie cenového prieskumu zhotoveného podľa krokov 1. a 2. a určenie
oprávneného realizátora, ktorým sa stáva subjekt, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku a stal sa
víťazom cenového prieskumu.
Písomný záznam z vykonania a vyhodnotenia cenového prieskumu sa uvádza až v samotnej Žiadosti
o KV, no jeho vyhodnotenie je dôležité uskutočniť čo možno najskôr po doručení poslednej
z vyžiadaných cenových ponúk, aby v ďalších krokoch Záujemca o KV mohol oficiálne spolupracovať
s ním určeným oprávneným realizátorom – víťazom cenového prieskumu.
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V prípade krokov 1. a 2. ide o časť prípravy, ktorá sa identickým spôsobom realizovala aj
v predchádzajúcich Výzvach KV, avšak Záujemca o KV ju vykonával ešte pred samotnou online
registráciou.
Kroky 3. a 4. je možné vykonať až po doručení e-mailu s Výzvou na riadne predloženie skompletizovanej
a úplnej Žiadosti o KV v zmysle príslušných ustanovení Príručky KV 2021. Tento e-mail záujemcovi o KV
odosiela už jemu pridelený administrátor SIEA a doručuje sa v časovom horizonte 3 až 7 pracovných dní
po vykonaní oprávnenej online registrácie, na ktorú bola vytvorená rezervácia finančných zdrojov, resp.
minimálne 3 pracovné dni po oznámení o preradení zo zásobníka.
Prílohou tohto e-mailu je samotný formulár Žiadosti o KV, ktorý je označený referenčným číslom
žiadosti, vygenerovaným v procese online registrácie a v ktorom sú predvyplnené všetky údaje, ktoré
záujemca o KV už zadal v rámci svojej online registrácie. Rovnako, ako vo formulároch všetkých
povinných príloh Žiadosti o KV, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti o KV.
UPOZORNENIE : Všetky úkony súvisiace s kompletizáciou celej Žiadosti o KV je povinné a nevyhnutné
vykonávať v dokumente (excel súbor uzamknutý referenčným číslom príslušnej Žiadosti o KV), ktorý
Žiadateľ obdrží ako prílohu e-mail výzvy na predloženie Žiadosti o KV.
Doručený Excel nijakým spôsobom neupravujte ani nerozdeľujte – pracujte výlučne s políčkami
(bunkami), ktoré sú určené na doplnenie zo strany Žiadateľa o KV.!!!
Povinnou prílohou č.1 Žiadosti o KV je samotný PROJEKT KV 2021, ktorý sa skladá z časti „A“ a časti „B“.
Pre správne doplnenie požadovaných údajov do oboch týchto častí PROJEKTU KV 2021 je potrebná
súčinnosť a spolupráca Žiadateľa o KV s jeho oprávneným realizátorom.

KROK 3. : Finalizácia PROJEKTU KV 2021 – vypracovanie časti „B“ prílohy č.01
Žiadosti o KV.
Odporúča sa začať časťou „B“, ktorá je takmer identická s príslušným preddefinovaným formulárom,
ktorý Žiadateľ o KV použil pri vypracovaní svojho zadania.
S obsahom časti „B“ sa môžete oboznámiť prostredníctvom jeho VZORu, ktorý je zverejnený ako súčasť
príslušnej Výzvy KV
Časť „B“ PROJEKTU KV 2021 je Žiadateľ o KV povinný sfinalizovať spoločne so svojim oprávneným
realizátorom.
Úlohou oprávneného realizátora je profesionálne vycizelovať finálne znenie časti „B“ PROJEKTU KV
2021, dohliadnuť na doplnenie všetkých políčok formulára špecifikujúcich predmet plnenia, ktorý má
byť podporený prostredníctvom KV, resp. doplniť ďalšie prílohy, aby bola čo najviac zrejmá budúca
podoba finálneho výstupu, ktorý oprávnený realizátor odovzdá Žiadateľovi o KV po ukončení ich
spolupráce.
Pri tejto spoločnej finalizácii časti „B“ PROJEKTU KV 2021 nesmie prísť k obsahovému odklonu od
pôvodného zadania, alebo k zmene ceny, predloženej oprávneným realizátorom v rámci cenového
prieskumu.
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Spoločná finalizácia slúži na profesionálne spresnenie očakávaného budúceho výstupu zo spolupráce
Žiadateľa o KV a jeho oprávneného realizátora, prekontrolované a garantované oprávneným
realizátorom
Časť „B“ , ktorú podpisujú určené osoby aj zo strany Žiadateľa o KV, ale aj zo strany oprávneného
realizátora, musí dostatočne presne špecifikovať očakávaný budúci výstup zo spolupráce Žiadateľa o
KV a jeho oprávneného realizátora a to do tej miery, aby bolo možné – v rámci budúceho posudzovania
Žiadosti o preplatenie KV – tieto dva aspekty k sebe nezameniteľne priradiť.
Okrem spoločného vypracovania časti „B“ PROJEKTU KV 2021 je oprávnený realizátor povinný stanoviť
termíny, v ktorých – v súlade s príslušnou riadiacou dokumentáciou – je pripravený plnenie
špecifikované v časti „B“ PROJEKTU KV 2021. Tieto termíny uvádza Žiadateľ o KV v rámci samostatne
finalizovanej časti „A“ PROJEKTU KV 2021.
Samotná časť „B“ PROJEKTU KV 2021 nezakladá žiaden právny ani obchodný vzťah medzi Žiadateľom
o KV a jeho oprávneným realizátorom.
Súčasne s finalizáciou časti „B“ PROJEKTU KV 2021 sa Žiadateľom o KV odporúča dohodnúť si so svojim
oprávneným realizátorom presný postup ich ďalšej vzájomnej spolupráce tak pre prípad poskytnutia
KV, ako aj pre prípad, že z objektívnych príčin, v zmysle príslušných ustanovení Príručky KV 2021,
kreatívny voucher poskytnutý nebude.

KROK 4. : Finalizácia PROJEKTU KV 2021 – vypracovanie časti „A“ prílohy č.01
Žiadosti o KV.
Časť „A“ vypĺňa Žiadateľ o KV už samostatne. S obsahom časti „A“ sa môžete oboznámiť
prostredníctvom jeho VZORu, ktorý je zverejnený ako súčasť príslušnej Výzvy KV
V časti „A“ uvádza Žiadateľ o KV sumarizáciu úkonov vykonaných podľa krokov 1. a 2. a doplňujúce
informácie súvisiace so samotnou realizáciou PROJEKTU KV 2021 v spolupráci s určeným oprávneným
realizátorom.

V ďalšom sa kompletizácia a predkladanie Žiadosti o KV, ako aj celý nasledujúci proces, riadi
príslušnými ustanoveniami príslušných Výziev KV 2021 a Príručky KV 2021.
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UPOZORNENIE k realizovaným cenovým prieskumom :

V zmysle kapitoly 2.3.2 písm.a) Príručky KV 2021 si SIEA vyhradzuje právo, v ktorejkoľvek fáze
sKV_2021, vo vzťahu ku ktorémukoľvek Žiadateľovi o KV/Príjemcovi KV, vykonať vlastné, kontrolné
nacenenie Žiadateľom o KV predloženého Zadania pre vypracovanie cenovej ponuky, vypracované
členmi OPS pre dotknuté odvetvie KP.
OPS, na základe pôvodného zadania pre vypracovanie cenovej ponuky, predloženého Žiadateľom o KV,
stanoví, v lehote do 5 pracovných dní od e-mail vyzvania príslušným administrátorom, vlastný cenový
odhad zodpovedajúci profesionálnej úrovni subjektov, ktoré pôvodnú (pre OPS skrytú) cenovú ponuku
vypracovali a teritóriu, ku ktorému sa cenová ponuka viaže (s ohľadom na rozdielne cenové hladiny
medzi BSK a ostatnými regiónmi SR).
V nadväznosti na porovnanie víťaznej cenovej ponuky, predloženej Žiadateľom o KV v rámci jeho
Žiadosti o KV a výsledku kontrolného nacenenia OPS, sa v ďalšom posudzovaní Žiadosti o KV, resp.
Žiadosti o preplatenie KV postupuje podľa nasledujúceho:
a) Aproximatívne nacenenie OPS je vyššie, alebo rovné, alebo maximálne o 15% nižšie ako
výsledok cenového prieskumu Žiadateľa = ŽoKV/ŽoPKV postupuje do ďalšieho hodnotenia,
cenový prieskum vykonaný žiadateľom o KV je akceptovaný.
b) Aproximatívne nacenenie OPS je nižšie o viac ako 15%, ale menej ako o 50% oproti výsledku
cenového prieskumu Žiadateľa = ŽoKV/ŽoPKV je vyzvaná na dopracovanie/doplnenie,
výsledkom ktorého môže byť písomné rozporovanie nacenenia OPS predloženého zo strany
Žiadateľa o KV, ktoré môže byť doplnené aj ďalšími podpornými materiálmi dodanými podľa
uváženia Žiadateľa (napr. odborný posudok, referencie a pod.). V tomto prípade sa
rozporujúce stanovisko Žiadateľa postúpi naspäť do OPS, kde ho vyhodnotia pôvodní
hodnotitelia, ktorí sa s ním buď stotožnia a uznajú uvedené argumenty, čím ŽoKV/ŽoPKV
postúpi do ďalšieho hodnotenia, alebo, aj po prehodnotení rozporujúceho stanoviska
Žiadateľa, argumenty Žiadateľa nebudú uznané, zostane v platnosti pôvodný názor OPS =
ŽoKV/ŽoPKV je zamietnutá z dôvodu chybne vykonaného CP. Na vyjadrenie k rozporujúcemu
stanovisku Žiadateľa má OPS 3 pracovné dni.
c) Aproximatívne nacenenie OPS je nižšie o viac ako 50% oproti výsledku cenového prieskumu
Žiadateľa = ŽoKV/ŽoPKV je zamietnutá z dôvodu chybne vykonaného CP.
d) OPS nebude – na základe dodaného zadania pre vypracovanie cenovej ponuky – schopná
vytvoriť aproximatívne nacenenie OPS pre jeho neúplnosť/zistenú duplicitnosť so zadaniami
iných Žiadateľov o KV/prílišnú všeobecnosť/zmätočnosť – o čom OPS predloží písomné
zdôvodnenie = ŽoKV/ŽoPKV je zamietnutá z dôvodu chybne vykonaného CP.
V prípade cenových prieskumov určených zo strany SIEA na kontrolné nacenenie OPS, sa – na dobu
ukončenia tohto procesu podľa predchádzajúcich bodov – prerušuje posudzovanie ŽoKV z dôvodu
vykonávania súvisiacich administratívnych a kontrolných úkonov, o čom bude Žiadateľ o KV
informovaný emailom.
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