
 
 

 

Výzva 

na predkladanie ponúk 

 

zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon v platnom znení“) 

 

 

 

1. Verejný obstarávateľ Občianske združenie Capalest 

Poštová adresa Štiavnické Bane 86, 969 81 Štiavnické Bane 

IČO   450 195 41  

Kontaktná osoba  Lucia Huťanová 

tel. č. +421 908 559 573 

e-mail info@capalest.com  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.capalest.com 

 

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  

Publicita festivalu 

 

3. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 

 

4. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: Banská Štiavnica,  

Štiavnické Bane 86, 969 81 Štiavnické Bane 

 

5. Výsledok verejného obstarávania  

Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

 

6. Stručný opis zákazky 

 
Predmet obstarania Merná jednotka a počet  

dokumenty z podujatí – spracovanie multimediálneho nosiča (tvorba videozáznamu z 

podujatia, strih a spracovanie krátkeho šotu do 3 min. a dlhšieho dokumentu 

s reportážou o festivale 30 min - 1 hodina) 

h./100 hodín  

mediálna propagácia súvisiaca s projektom  - zabezpečenie publicity v rádiu, prípadne 

TV 

Ks/2 spoty 

plošná propagácia súvisiaca s projektom – inzercia v regionálnych tlačovinách 3-x;  

plagáty 100 ks (formát A3 plnefarebné, lesklý papier, gr.  aspoň 125/m2);  

bulletiny 1 000 ks (skladačka, plnefarebné, lesklý papier, gr. aspoň 100/m2);  

web kampaň  

3 inzeráty  

100 plagátov  

1000 bulletinov 

1 kampaň  



Spoločný slovník obstarávania (CPV) 22462000-6  Propagačný materiál ; 79342200-5 Propagačné služby; 

92111240-6 Tvorba (výroba) propagačných záznamov;  

 

Hlavný predmet zákazky – propagačné materiály a služby 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 790,00   

 

8. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 1 mesiac 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie/štátneho rozpočtu .  

 

10. Podmienky účasti  

10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky  účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v  § 32 ods. 1 zákona 

v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, 

ktorý predloží ponuku. 

Odôvodnenie požiadavky 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky, v súlade so svojimi 

požiadavkami a platnou legislatívou. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu 

výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

 

10.2 Technická a odborná spôsobilosť 

Uchádzač predloží tri referencie za posledné tri roky v hodnote zákazky spolu min. 5000 EUR 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v § 34 ods. 

1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením: 

- Čestného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať tri referencie s názvom klienta, predmetom zákazky 
a sumou zákazky, ako aj rokom dodania zákazky 

Odôvodnenie požiadavky 

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. 

Uchádzač preukáže skutočnosť, že je schopný dodať predmet zákazky. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu 

výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

- Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať sumu bez DPH za 1 kus, sumu bez DPH za celú dodávku 
a sumu s DPH spolu. 

 

11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH  

 

12.Použije sa elektronická aukcia NIE 

 

13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 001/2016-F-1317 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  

Dátum a čas: 8.8.2016 9:00 h. 

 

15. Miesto na predloženie ponúk  

OZ Capalest, Štiavnické Bane 86, 969 81 Štiavnické Bane 

 

16. Obsah ponuky  

16.1 Ponuka  musí  obsahovať  nasledovné  doklady  a  dokumenty v listinnej podobe:  

- Doklad o oprávnení poskytovať dané služby a tovary (výpis z OR SR, živnostenský list, iné...) 



- Čestné vyhlásenie o poskytnutí služieb s referenciami 

- Cenovú ponuku, ktorá bude vyjadrovať sumu za ks bez DPH, sumu spolu bez DPH a sumu spolu s DPH 

 

16.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

-- 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

18.Ďalšie informácie 

-- 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  

3.8.2016  

 

20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa  

1.8.2016 


