
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Reklamná kampaň na podporu odborného vzdelávania

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov BOZPO, s.r.o

IČO 36332151

Adresa Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza, SK

Kontaktná osoba Ing. Ľubomír Markovič, +421905777762, lubomir.markovic@boz.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 09/2021 - 03/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 28.6.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKgkUB7AI1DFEzhqTRZvZcM
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Marketing, reklama a tlač

Podoblasť Reklamná a propagačná činnosť, reklamné predmety

Všeobecný opis zákazky

Obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje  v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

OPIS ZÁKAZKY : 
1.Kontaktná osoba pre VO: 
Ing. Ľubomír Markovič 
mobil: +421905777762 
e-mail: lubomir.markovic@boz.sk 

2. Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je "Reklamná kampaň na podporu odborného vzdelávania" na základe schváleného nenávratného finančného
príspevku. 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
79340000-9 Reklamné a marketingové služby. 

Bližšie informácie ku operačnému programu: 

Operačný program: Ľudské zdroje 
Sprostredkovateľský orgán: Európsky sociálny fond 
Názov projektu: Vzdelávaj sa s nami. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 50 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať
riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa. 

5. Možnosť delenia predmetu zákazky 
Nie 

6. Variantné riešenie 

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKgkUB7AI1DFEzhqTRZvZcM


Neumožňuje sa. 

7. Financovanie predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- z dotačných zdrojov v rámci programu OP Ľudské zdroje 
- zo štátneho rozpočtu, 
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu  s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je schválenie
verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje. Za deň schválenia sa považuje deň doručenia
správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľovi, ktorá obsahuje výrok o schválení výdavkov zo Zmluvy na financovanie z
Operačného programu Ľudské zdroje alebo výrok s ekvivalentným významom.

Ostatné podmienky

1. Spôsob predloženia ponuky 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Uchádzač je pred podpisom zmluvy, respektíve vystavením objednávky povinný predložiť presný a podrobný štrukturovaný rozpočet s
uvedením konkrétnych miest, kde budú umiestnené billboardy a s uvedením konkretných rádií, v ktorých bude spot vysielaný. 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

3. Osobitné podmienky 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor mimoriadne nízkej ceny
položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná a v prípade
zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

4. Doplňujúce informácie 
- Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 

5. Konflikt záujmov 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 
Obsah ponuky: 
1. Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet 
2. Čestné vyhlásenie ( podľa vzoru dostupného v prílohe) 



2. Vyhodnotenie ponúk 

- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy/vystavením objednávky predložiť položkovitý rozpočet s uvedeným rozpisom
jednotlivých položiek vrátane jednotkových a celkových cien, a to v dostatočnom predstihu, tak aby bolo možné skontrolovať súlad s
výzvou na predkladanie ponúk. Túto dokumentáciu je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi elektronicky emailom alebo v
listinnej forme.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Reklamná kampaň na podporu odborného vzdelávania - billboardy 1,0 celkom

Reklamná kampaň na podporu novovytvorených odborných školení pozostáva z návrhu, výroby, inštalácie a prenájmu 4 billboardov v
mestách Prievidza, Trenčín, Žilina a Martin po dobu 6 mesiacov.V každom meste má byť umiestnený 1 billboard, t.j. celkovo 4
billboardy. V prílohe sa nachádza grafická vizualizácia billboardu. Cenová položka zahŕňa aj náklady na údržbu a prípadne opravy.
Billboardy musia byť umiestnené na viditeľných miestach , ktoré sú dostupné širokej verejnosti.

2

Reklamná kampaň na podporu odborného vzdelávania - spoty 1,0 celkom

Reklamná kampaň na podporu novovytvorených odborných školení pozostáva z návrhu, vytvorenia a zabezpečenia vysielania
reklamného spotu v lokálnom rádiu alebo rádiách po dobu 4 mesiacov. Dĺžka spotu je najmenej 30 sekúnd.Vysielať 1 x denne v čase
medzi 12:00 hod a 16:00 hod. Vysielanie spotov musí byť dostupné na území miest: Prievidza, Trenčín, Žilina a Martin.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1 - Grafický návrh.zip Iné 157,6 kB

Príloha č. 2 - Návrh zmluvných podmienok.DOCX Iné 35,2 kB

Príloha č. 3 Čestné prehlásenie.docx Iné 15,4 kB


