Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.2

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
Afinode, s. r. o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Technická analýza reklamných, marketingových služieb a grafických prác_II“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Afinode, s. r. o.
Sídlo: Povina 234, 023 33 Povina
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Falát
IČO: 47 428 830
DIČ: 2023942734
IČ DPH: SK2023942734
Tel.: +421907308032
E-mail: projekt@afinode.com
Internetová stránka: https://www.afinode.com/
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu.: SK5202000000004178663854

2.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Falát
Tel. číslo: +421 907 308 032
e-mail: juraj.falat@afinode.com

3.

Predmet obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie technickej analýzy reklamných, marketingových
služieb a grafických prác, a to v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto
výzvy.

4.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). Návrh zmluvy tvorí Prílohu č. 3 tejto
výzvy.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží vyplnený (identifikačné údaje, cena) a podpísaný návrh
zmluvy, čím prejaví svoj súhlas s jej obsahom.
Zmluva nadobudne účinnosť až deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly
verejného obstarávania, t.j. doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi, t.j.
objednávateľovi. O tomto termíne bude objednávateľ informovať poskytovateľa.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky 39 966,67 EUR bez DPH.

6.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania: celá zákazka do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
-

Prieskum trhu – do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

-

Postavička upíra a nastavenie jej charakteru – do 2 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

-

Marketingové virálne videá– do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

-

Grafické práce – do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

-

Animačné práce – do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

-

Online marketing – do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Miesto dodania: Obec Povina, Slovenská republika
7.

Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci
Integrovaného regionálného opereračného programu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným
stykom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude číslo
súvisiaceho projektu ITMS2014+ 302031H164.
Odmena za poskytnuté služby a spôsob jej uhrádzania je uvedená v Článku IV zmluvy, ktorá tvorí
Prílohu č. 3 tejto výzvy.

8.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku na predmet zákazky treba predložiť najneskôr dňa 22.07.2020 do 11:00.

9.

Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku na predmet zákazky predloží uchádzač elektornicky na e-mailovú adresu
projekt@afinode.com a juraj.falat@afinode.com alebo poštou na adresu Povina 234, 023 33 Povina.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet
zákazky v EUR bez DPH.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok
účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade
dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača,
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.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom zaslaný mailom na adresu uvedenú v návrhu na
plenenie kritérii.
11. Spôsob určenia ceny:
11.1. Navrhovaná zmluvná 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 Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
11.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
11.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie:
Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
11.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie

som platcom DPH“.
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12. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 2 tejto výzvy,
- vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 3 tejto výzvy.
Uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č. 3 musí byť podpísaná uchádzačom alebo
štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom
jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
13. Podmienky účasti

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia
13.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V prípade ak uchádzač
má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
13.2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač
je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
V prípade ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, predloží čestné prehlásenie
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
14. Otváranie ponúk:

22.07.2020 o 11:30 v Povine.
15. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude neverejné.
16. Lehota viazanosti ponúk:

31.10.2020
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
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d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
Prílohy:
Prílohou č. 1 tejto výzvy je špecifikácia predmetu zákazky
Prílohou č. 2 tejto výzvy je návrh na plnenie kritérií
Prílohou č. 3 tejto výzvy je návrh zmluvy
V Povine, dňa 14.07.2020

..........................................................
Ing. Juraj Falát
konateľ Afinode, s.r.o.
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