
 

 

SIEA     
Bajkalská 27 | 827 99 Bratislava 27 | Slovenská republika 
tel.: +421 2 58 24 81 11 | fax: +421 2 53 42 10 19 | e–mail: office@siea.gov.sk | www.siea.sk 

IČO: 00002801 | IČ DPH: SK2020877749 | Zriadená: Rozhodnutím ministra hospodárstva  
Slovenskej republiky č. 63/1999 v znení nadväzujúcich rozhodnutí 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) vo väzbe na § 5 ods. 3 písm. b) 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“) 
 
1. Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Sídlo:     Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
IČO:     00 002 801 
DIČ:     SK2020877749 
Kontaktná osoba:    Ing. Vladimír Pokojný 
tel. č. kontaktnej osoby:   +421 2 582 484 06 
e-mail kontaktnej osoby:   vladimir.pokojny@siea.gov.sk  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:  https://www.siea.sk  
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  
 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
„Výroba autorských 2D animovaných spotov propagujúcich národný projekt Zvýšenie inovačnej 
výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk a 3D animovaných spotov vrátane výroby príslušných 
zvukových mutácií prispôsobených na účely použitia v rozhlasovom vysielaní propagujúcich národný 
projekt Žiť energiou“ 
 

4. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
 
5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 Výzvy 

 
6. Výsledok verejného obstarávania: rámcová dohoda 

 
7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je výroba a dodanie autorských 2D animovaných spotov informujúcich o 
činnostiach národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk 
(ďalej len „NP ZIVSE“) a výroba a dodanie autorských 3D animovaných spotov vrátane príslušných 
zvukových mutácií prispôsobených na účely použitia v rozhlasovom vysielaní informujúcich o 
činnostiach národného projektu Žiť energiou (ďalej len „NP Žiť energiou“) podľa požiadaviek 
určených verejným obstarávateľom. 
Termín plnenia predmetu zákazky je pre oba národné projekty, t.j. NP ZIVSE  a NP Žiť energiou, 
stanovený na obdobie do 30. 06. 2023, alebo do úplného vyčerpania zmluvy. 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky 2D a 3D spoty. 

 
8. Spoločný slovník obstarávania: CPV: 92111000-2 - Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov 

92111200-4 - Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a videozáznamov 
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92111260-2 - Tvorba (výroba) informačných videozáznamov 92112000-9 - Služby súvisiace s tvorbou 
(výrobou) filmov a videozáznamov 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  112 550,00 EUR bez DPH 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných zdrojov EÚ: 
- Národný projekt ZIVSE, kód projektu: 313000I692 
- Národný projekt Žiť energiou, kód projektu: 310041J746 
 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky bude 
uhradená na základe predloženej faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet úspešného 
uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, špecifikáciu fakturovaných položiek, 
špecifikáciu fakturovanej sumy a všetky náležitosti podľa objednávky.  
 
Cenu za poskytnutú službu bude úspešný uchádzač oprávnený fakturovať po riadnom splnení 
záväzku, a to v súlade s objednávkou. Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena uvedená v ponuke uchádzača 
(vypracovaná podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 
uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená 
matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená vo forme:  
• Cena za 1ks 3D spotu ................................ EUR bez DPH ............................ EUR s DPH 
• Cena za 1ks 2D 30 sek spotu ......................EUR bez DPH ............................ EUR s DPH 
• Cena za 1 ks 2D 60 sek spotu .....................EUR bez DPH ............................ EUR s DPH 
• Cena za zvukovú mutáciu AVD  ..................EUR bez DPH ............................ EUR s DPH 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu 
konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke. 
V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 
platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
 
V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do celkovej ceny za predmet zákazky zahrnie 
príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, ako aj všetky 
poplatky súvisiace s vývozom tovaru a služieb zo zahraničia a ich dovozom do krajiny sídla verejného 
obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď 
nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača. Príslušnú DPH v zmysle príslušných 
zákonných predpisov o DPH odvedie verejný obstarávateľ. Za splnenie ostatných zákonných 
daňových povinností zodpovedá v celom rozsahu úspešný uchádzač. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 

11. Podmienky účasti:  
Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 
požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: 
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 osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 

 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní –  uchádzač je oprávnený poskytovať 

službu (verejný obstarávateľ si doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí prostredníctvom príslušných 

informačných systémov verejnej správy); 

 § 32 ods. 1 písm. f) – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa  

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doložením čestného vyhlásenia na 

požiadanie verejného obstarávateľa podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy). 

 § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – u uchádzača nesmie existovať dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 

vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa  

§ 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené 

skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). 

 

11.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, overí prostredníctvom 

príslušných informačných systémov verejnej správy.  

 

V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom 

pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného 

uchádzača) je zrejmé, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa  

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne úspešný uchádzač nebude vedený 

v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona  

o verejnom obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač 

splnil podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí 

prostredníctvom dostupných elektronických databáz. Ak z technických dôvodov nebude možné 

získať údaje alebo výpis z uvedeného informačného systému verejnej správy v rozsahu zdrojových 

registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o predloženie výpisu  

z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisu podľa predchádzajúcej 

vety nesmie byť staršia ako 30 dní.  

 

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí 

v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona 

o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ si overí, či úspešný uchádzač nie je vedený 

v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (a teda, či nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
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miesta podnikania alebo obvyklého pobytu). V prípade, ak z technických dôvodov nebude možné 

získať požadované údaje z informačného systému ÚVO, vyzve verejný obstarávateľ úspešného 

uchádzača pred uzatvorením zmluvy, aby mu v súčinnosti predložil na preukázanie splnenia 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenie 

o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (t. j. Prílohu č. 3 tejto Výzvy na predkladanie 

ponúk). 

 

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní  

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 

konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami.  

 

Ak uchádzač, ktorý sa vo vyhodnotení umiestni na prvom mieste, neposkytne verejnému 

obstarávateľovi riadne súčinnosť, t. j. nepredloží verejnému obstarávateľovi požadované doklady a 

dokumenty v lehote určenej na poskytnutie súčinnosti, uvedenej v doručenom oznámení o výsledku 

tohto verejného obstarávania, je verejný obstarávateľ oprávnený: 

- vyzvať  na  súčinnosť na uzatvorenie rámcovej dohody uchádzača umiestneného na druhom 

mieste v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou Celkovou cenou spolu  v EUR s DPH za 

predmet zákazky alebo  

- zrušiť daný postup zdávania zákazky s nízkou hodnotou.  

 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia Cena celkom za 

predmet zákazky v EUR s DPH. 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  07.04.2022 do 10:00 hod. 
 Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: elektronicky na adresu: vladimir.pokojny@siea.gov.sk a 
obstaravanie@siea.gov.sk. 

 
15. Požadovaný obsah ponuky: vyplnenie Prílohy č. 2: Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritéria 

 
16. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

mailto:vladimir.pokojny@siea.gov.sk
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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. S úspešným uchádzačom bude 
uzatvorená rámcová dohoda (Príloha č. 4). 

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk - slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:   
NP ZIVSE kód ITMS:313000I692 
NP Žiť energiou – kód ITMS: 310041J746 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:  23.03.2022 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného 
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa 
zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného 
obstarávania, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna  z predložených ponúk 
nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve, ak nebolo predložených viac ako dve 
ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 
 
Uchádzač týmto berie na vedomie, že všetky osobné údaje, ktoré uvedie vo svojej ponuke v procese 
verejného obstarávania na obstaranie predmetu, ako aj počas následného plnenia predmetu zákazky, 
bude SIEA spracúvať v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané po dobu uplynutia 10 rokov od ukončenia 
verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 24 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení. Následne budú všetky osobné údaje vymazané.  
Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom portály SIEA – 
http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  
 
V Bratislave, dňa : 23.03.2022 

 
 
Vypracoval: 
Ing. Vladimír Pokojný 
manažér pre verejné obstarávanie                                         ....................................................... 
                                                                                                                          podpis 
 
 
Schválil:  
Ing. Martina Holentová,  
riaditeľka Odboru verejného obstarávania         ......................................................... 
                                                                                                                          podpis 

http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/
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Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 2D a 3D spoty  
- Príloha č. 2 – Cenová ponuka – návrh na plnenie kritéria 
- Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 
- Príloha č. 4  -Návrh zmluvných podmienok – Rámcová dohoda 


