
13020 - WYS
Vestník č. 46/2021 - 12.02.2021

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
IČO:  36070513
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Holaza
Telefón: +421 258260112
Email: holaza@sario.sk
Fax: +421 2258260109
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sario.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7090//

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429006
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  www.ezakazky.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna agentúra/úrad

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Online PPC kampane a súvisiace služby
Referenčné číslo:  01/PZ/2021/VO

II.1.2)    Hlavný kód CPV
79341000-6

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je príprava a organizačné zabezpečenie komunikačno-informačnej on line kampane ( ďalej len
"kampaň") k aktivitám Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ( ďalej len "NP" ) 
Cieľom kampane je informovanie cieľovej skupiny o aktivitách realizovaných v rámci Národného projektu, o efektívnosti
a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII).  
Účelom komunikačno-informačnej kampane je identifikácia a efektívna motivácia nových potenciálnych účastníkov aktivít
a podujatí Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (NP) a zvýšenie návštevnosti
web stránku www.sario.sk/NP za účelom bližšej informovanosti o podujatiach Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a
obchodu ( ďalej len "agentúry ), zvýšenia miery zapojenia cieľovej skupiny a zároveň podporiť osvetu medzi existujúcimi
odberateľmi a klientami agentúry či NP so zámerom zvýšiť povedomie o NP a všetkých jeho aktivitách medzi cieľovými
skupinami a tým podporiť plnenie merateľných ukazovateľov NP. 
Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody o realizácií kampane s úspešným uchádzačom
(ďalej aj poskytovateľ) na poskytovanie služieb komunikačno-informačnej kampane na obdobie 24 mesiacov od dátumu
účinnosti zmluvy alebo do realizácie zmluvnej hodnoty plnenia. Zmluva sa bude realizovať  
na základe čiastkových objednávok vystavených verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody. Jednotlivé
čiastkové objednávky na aktivity súvisiace s predmetom zákazky budú zadávané verejným obstarávateľom podľa
aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky je poskytnutie realizácie reklamnej a informačnej
online kampane s pôsobnosťou vo všetkým samosprávnych krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho
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kraja.
II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota

209 170,00 EUR bez DPH
II.1.6)    Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.2)    OPIS

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
79341400-0

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

II.2.4)    Opis obstarávania
ŠPECIFIKÁCIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
 
ČASŤ A 
Čiastkové zadania bude verejný obstarávateľ zadávať v rámci komunikačných kanálov a aktivít - Google vyhľadávanie,
obsahová sieť a Remarketing, Facebook reklama, LinkedIn reklama, priama komunikácia a prispôsobenie obsahu web
stránky. Zabezpečenie online priestoru a realizácia online PPC kampaní a priamych kampaní s využitím pokročilých
nástrojov automatizácie komunikácie cielením komunikácie podľa veku, správania sa v online prostredí a na stránke
sario.sk kde budú jednotlivé kampane rozdelené na kanály v nasledovnom pomere:  
A: Google vyhľadávanie, obsahová sieť a Remarketing - 30% (homepage: www.sario.sk/NP) 
-v minimálnom rozsahu 300 000 celkových zobrazení, z toho minimálne 100 000 unikátnych zobrazení/užívateľov z
relevantnej cieľovej skupiny 
B: Facebook reklama - 30% (homepage: www.facebook.com/SARIOagency) 
-v minimálnom rozsahu 150 000 zobrazení reklám z regiónov mimo bratislavského kraja, z toho 50 000 unikátnych
zobrazení/užívateľov z relevantnej cieľovej skupiny 
C: Linkedin reklama - 20% (homepage: https://www.linkedin.com/company/slovak-investment-and-trade-development-
agency) 
-v minimálnom rozsahu 75 000 zobrazení reklám z regiónov mimo bratislavského kraja, z toho 30 000 unikátnych
zobrazení/užívateľov z relevantnej cieľovej skupiny 
D: Priama komunikácia - 10% (homepage: www.sario.sk/NP) 
E: Automatizované prispôsobenie obsahu webstránky - 10% (homepage: www.sario.sk/NP) 
 
Rozsah kampane a sektory: 
Automobilový priemysel 
Elektrotechnický priemysel 
Strojársky priemysel 
Chemický a plastikársky priemysel 
Informačné a komunikačné technológie 
SSC & BPO 
Letecký a vesmírny priemysel 
Farmaceutický priemysel 
Potravinársky priemysel 
Aerospace 
R&D 
 
ČASŤ B 
Ďalšie služby realizované pred a počas dodávania služieb uvedených v časti A tohto článku: 
Využitie technológií pre riadenie automatizovanej komunikácie a vypracovanie adekvátnej stratégie pre maximalizáciu
efektivity komunikácie, príprava mediálneho plánu pre jednotlivé typy kampaní (PPC kampaň Google, PPC kampaň
Facebook a PPC kampaň LinkedIn, priame kampane vo forme Lead Nurturing, využitie dynamického obsahu), ktorý
obsahuje najmä špecifiká umiestňovania reklám výber médií, ako napríklad Facebook, LinkedIn, Google Ads, definovanie
cieľových skupín, výber vhodných kľúčových slov, posolstiev, textov, banerov a pod. v spolupráci s objednávateľom pre
zabezpečenie služieb uvedených v časti A a B.  
Nákup a poskytnutie online priestoru, nastavenie, realizácia a správa jednotlivých kampaní , vrátane nastavenia cieľov a
konverzií na Google Analytics konte agentúry;  
Vytvorenie Lead Score modelu správania sa zákazníkov počas celého obdobia spolupráce pre efektívne riadenie
mediálneho rozpočtu a cielenia komunikácie; 
Optimalizácia jednotlivých kampaní na dennej báze; 
 
ČASŤ C 
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Vyhodnotenie jednotlivých kampaní podľa objednávateľom požadovaných parametrov a kritérií dodaním tzv. reportu
výkonnosti kampane; 
Forma reportu:  
-Vyhodnotenie jednotlivých kampaní podľa objednávateľom požadovaných parametrov a kritérií dodaním tzv. reportu
výkonnosti kampane: 
-Očakávanie vs. realita v absolútnom aj % vyjadrení,  
-dosah /počet unikátnych užívateľov, 
-click through rate v % (SK: miera prekliknutia na cieľovú stránku),  
-počet konverzií a miera konverzii v % -treba nastaviť v GA registračný link ako konverziu, response rate kampane v %
(celková odozva kampane)

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
209 170,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  24

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Identifikácia projektu:  ITMS 2014+ 313031H810

II.2.14)Doplňujúce informácie
Predmetné verejné obstarávanie je realizované v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP s kódom
ITMS 2014+ 313031H810. NP je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11,
investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností
jednotného trhu EÚ.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (
ďalej len "zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.  
Verejný obstarávateľ upozorňuje na znenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona a spôsobu ich
preukazovania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona účinné od 1.12.2019. 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 114 ods. 1 1 zákona. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj. 
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.  
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom. 
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Doklady, ktoré sa nepredkladajú: 
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných
systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému
obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady: 
-výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného
orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona, 
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona, 
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods.
2 písm. c) zákona, 
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
týmito typmi dokladu. 
Upozornenie: 
Záujemca/uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných
systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z
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registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu nasledovné
údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo. 
 
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál "oversi", je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného
výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia
možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55
ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
Verejný obstarávateľ umožňuje v súvislosti s JED informácie požadované na preukázanie splnenia podmienky účasti
(týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) aj "Globálny údaj" pre všetky podmienky účasti, t.j. či
hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia. 
Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 
Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v
elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré
verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.  
V prípade, ak predkladá ponuku uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť ekvivalentný/é
doklad/y v inej mene, pričom uchádzač prepočíta ním dosiahnutý obrat definovaný v súťažných podkladoch kurzom
Európskej centrálnej banky aktuálnym ku dňu uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku vedenom Úradom
pre verejné obstarávanie. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, uchádzač
vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska ku dňu uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo
Vestníku vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.  
Ak uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie predložiť takto overené doklady,
predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj
výška obratu za príslušné hospodárske roky. 
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na eur podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej
banky) za príslušný kalendárny rok, za rok 2021 kurzom ECB ku dňu odoslania tejto výzvy do Vestníka verejného
obstarávania.  
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.  
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich 
právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke
nasledovné doklady: 
1. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 2.1. § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť
finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade
splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.  
Uvedené potvrdenie banky/bánk nesmie byt staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. K vyjadreniu
banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách
ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady. 
Odôvodnenie primeranosti použitia stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj, požiadavka je primeraná a jej
potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t. j. že uchádzač je aj po
finančnej stránke spoľahlivým partnerom, je schopný plniť svoje záväzky, ktoré mu môžu vzniknúť s plnením predmetu
zákazky. 
2.V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej
sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku
prevádzkovania činnosti (kumulatívne za obdobie troch hospodárskych rokov spolu). 
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Uchádzač predloží uvedený doklad/uvedené doklady v originály alebo v úradne osvedčenej kópii. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač je povinný predložiť prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, a to za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na účely preukázania splnenia tejto podmienky účasti uchádzač predloží čestné
vyhlásenie podpísané uchádzačom s uvedením výšky dosiahnutého obratu za požadované obdobie v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka. Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v
minimálnej výške 200 000,- EUR bez DPH (slovom: dvesto tisíc Eur), a to v súhrne za požadované obdobie.  
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa uvedenej požiadavky
verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich postavenie podľa § 33 ZVO musí byť zrejmé splnenie
minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka
osoby uchádzača.  
Odôvodnenie primeranosti použitia stanovenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky, skúma
výšku obratu a finančnú stabilitu. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom
na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah predmetu zákazky a dĺžku trvania zákazky. Uchádzač predloží doklady,
ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska
svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný
včas a riadne plniť takúto zmluvu. Verejný obstarávateľ sa takto môže uistiť, že plnenie zmluvy bude zabezpečované
spôsobilým zmluvným partnerom.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať
dokumentom JED v zmysle  
§ 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
predkladá uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
Verejný obstarávateľ umožňuje v súvislosti s JED informácie požadované na preukázanie splnenia podmienky účasti
(týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) aj "Globálny údaj" pre všetky podmienky účasti, t.j. či
hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Podľa § 114 ZVO možno predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením,
v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť
aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií
potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom
verejnom obstarávaní a sú platné. Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú
spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov) alebo adekvátny ekvivalent
dokladov vydaný kompetentným subjektom v krajine sídla uchádzača: 
 
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky (ďalej aj ako rozhodné
obdobie) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia,
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.  
 
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - 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. Uchádzač preukazuje svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie služieb potvrdením,
že má k dispozícii nižšie uvedených expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky 
 
Uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže: 
a) predložením profesijného životopisu ( bližšie údaje v súťažných podkladoch ) 
b) predložením dokladu o odbornej spôsobilosti ( bližšie údaje v súťažných podkladoch ) 
 
Expert č. 1: Špecialista na plánovanie, stratégie a nákupu OOH médií 
a) minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu b) uvedený
vyššie 
b) najmenej 5 rokov odbornej praxe v danej oblasti, t.j. v odbore plánovania, stratégie nákupu OOH médií - uchádzač
túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu a) uvedený vyššie 
 
Expert č. 2: Account manager 
a) min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu b) uvedený
vyššie 
b) najmenej 5 rokov odbornej praxe v danej oblasti, t.j. v odbore accounting - uchádzač túto podmienku preukáže
spôsobom podľa bodu a)uvedený vyššie 
 
Expert č. 3: Špecialista pre marketingovú automatizáciu 
a) min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu b) uvedený
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vyššie  
b) najmenej 3 roky odbornej praxe v danej oblasti, uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom podľa bodu a)
uvedený vyššie;  
min. 2 praktické skúsenosti s technológiou pre marketingovú automatizáciu 
 
Expert č. 4: Konzultant zákazníckej skúsenosti 
a) minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - uchádzač túto podmienku preukáže podľa bodu b) uvedený vyššie, 
b) najmenej 3 roky odbornej praxe v danej oblasti, uchádzač túto podmienku preukáže podľa bodu a) uvedený vyššie;  
min. 2 praktické skúsenosti na projektoch, kde bola expertíza požadovaná
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  2. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa vyššie stanovené
požiadavky pre preukázania svojej 
technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
 
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.V súlade s ustanovením §
34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  
 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam 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 podľa zákona o verejnom obstarávaní. Referenciou je elektronický dokument,
obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody uzatvorenej podľa zákona o
verejnom obstarávaní, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Ak bude v predložených dokumentoch uvedená cena plnenia v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny
na euro kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na predkladanie ponúk tohto verejného
obstarávania na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania. 
Uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (obdobným
predmetom zákazy sa rozumie analýza, návrh riešenia, návrh architektúry, vývoj a testovanie, nasadenie informačného
systému do rutinnej prevádzky a rozvoja diela ) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania v kumulatívnej hodnote min. 200 000,- EUR bez DPH (slovom: dvesto tisíc Eur) a
uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.  
Verejný obstarávateľ súčasne požaduje aby v zozname poskytnutých služieb podľa horeuvedenej vety boli uvedené aj
plnenia preukazujúce poskytnutie služieb pre jednotlivé oblasti, ktoré sú pre verejného obstarávateľa podstatné, v
zostávajúcej časti zoznamu poskytnutých služieb neobmedzuje uchádzača v preukazovaní služieb rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač z tohto zoznamu preukáže splnenie vyššie uvedených
podmienok účasti minimálne 2 (dvoma) praktickými skúsenosťami v danej minimálnej kumulatívnej hodnote.  
Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky a jej potreba sleduje cieľ nájsť uchádzača, ktorý má
dostatočné skúsenosti s poskytovaní služby, t.j. dodaním diela a rozvoja diela porovnateľného rozsahu ako je predmet
zákazky. 
Verejným obstarávateľom stanovená predmetná podmienka účasti vyplýva z potreby preukázania minimálnych
praktických skúseností uchádzača s poskytovaním služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento predmet
zákazky.  
V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.  
Uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže: 
a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: 
meno a priezvisko experta, 
dosiahnuté vzdelanie, 
súčasná pracovná pozícia, 
kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, 
prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti experta, 
vlastnoručný podpis experta.  
b) predložením dokladu o odbornej spôsobilosti v origináli alebo overenej kópii alebo v kópii s originálom odtlačku
pečiatky a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (experta), ktorá bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie
predmetu zákazky alebo kópiou dokladu o odbornej spôsobilosti s jednoznačným identifikačným číslom certifikácie, ak je
tento doklad vygenerovaný prostredníctvom webovej aplikácie príslušnej certifikačnej organizácie.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS
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IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  05.03.2021 14:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do:  28.02.2022
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  05.03.2021 15:00
Miesto:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, budova OMNIA,
8.poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie ponúk sa uskutoční 05.03.2021 15:00 hod.
prostredníctvom elektronického nástroja www.ezakazky.sk a podľa § 52 ods. 1 a ods. 2 ZVO v súlade s právnym
poriadkom platným v Slovenskej republike. Otváranie ponúk sa vykoná automaticky vo vyššie uvedenom čase.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie v súlade s § 46 zákona č.343/2015 o verejnom
obstarávaní ( ďalej len "ZVO") zábezpeku vo výške 6 000,- EUR (slovom: šesťtisíc euro). 
Zábezpeku je možné zložiť: 
a) Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 
b) Poskytnutím poistenia záruky za uchádzača 
c) Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
2. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami podľa
prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania 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 z tohto verejného obstarávania. V rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje verejný
obstarávateľ , aby záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania
postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť čestné
vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť
uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov) spôsobom podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných
podkladov. 
3. Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.  
4. Lehota viazanosti ponúk (vrátane jej predĺženia) nepresiahne 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
5. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o
všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe
oprávnenej konať v mene subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Uvedené
informácie predloží úspešný uchádzač ako prílohu zmlúv  
6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
8.Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
9. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu
komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 
10. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov
súťažných podkladov. 
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 
12. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na
ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk
primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže. 
13. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani
zamerané na sociálne aspekty. 
14. Ďalšie bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
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VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.02.2021
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