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OZNÁMENIE O SÚŤAŽI NÁVRHOV
Formulár: Príloha č. 12 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Súťaž návrhov

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)
I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151882
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Centrum vedecko-technických informácií SR
Kontaktná osoba: Mgr. Agáta Fisterová - sekretár súťaže
Telefón: +421 269253129
Fax: +421 269253180
Email: agata.fisterova@cvtisr.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na adrese:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
Návrhy alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu:
vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Podpora vedy a výskumu
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS PROJEKTU
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)

OPIS
Názov súťaže návrhov/projektu podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Vedecko-popularizačné multimediálne programy
Stručný opis
Predmetom súťaže návrhov je ideová súťaž zameraná na predloženie návrhu konceptu a realizácie vedeckopopularizačných multimediálnych programov, ktoré sú zamerané na intenzívnu popularizáciu vedy a techniky vizuálne a
zážitkovo pútavou formou s využitím výpočtovej techniky, audiotechniky, veľkoplošnej projekcie a ďalších nástrojov
potrebných pre prezentáciu jednotlivých tém.Podrobný opis predmetu súťaže tvorí časť súťažných podmienok B.1 Opis
súťaže návrhov. Súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky tomu účastníkovi, ktorého porota
vyberie ako víťazného, t.j. účastníkovi, ktorého návrh bude na 1. mieste pre danú časť predmetu zákazky. S víťazným
uchádzačom za danú časť predmetu zákazky bude priamym rokovacím konaním v súlade s § 58 ods. 1 písm. h) zákona
o verejnom obstarávaní uzavretá zmiešaná zmluva o poskytnutí služieb, ktorej predmetom budú služby v rozsahu
uvedenom v časti B1 súťažných podmienok.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79952000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79340000-9, 92111000-2, 92111210-7

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)

KRITÉRIÁ NA VÝBER UCHÁDZAČOV
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní: § 26 zák. č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní (ďalej len zákon) v plnom rozsahu, t.j. účastník musí splniť podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona. Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp.
ods. 4, 5 zákona. Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona môže účastník nahradiť predložením platného potvrdenia vydaného
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úradom podľa § 128 zákona.
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o
verejnom obstarávaní:
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Účastník predloží výkazy
ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky a čestné vyhlásenie podpísané
osobou oprávnenou konať v mene účastníka o výške obratu dosiahnutého v predmete zákazky za požadované obdobie.
Súčasťou predložených výkazov musí byť osvedčenie daňového úradu podľa § 23 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Minimálna úroveň štandardov:
Týmto spôsobom musí účastník preukázať minimálny celkový obrat vo výške 300 000,00 EUR za posledné tri
hospodárske roky, t. j. roky 2011, 2012 a 2013.
Odôvodnenie podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť
účastníkova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo
verejnom obstarávaní vyhlasovateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú sa na zadávanú
zákazku, to znamená že vyhlasovateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky. Podľa § 27 ods. 1 písm.
d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať prehľadom o celkovom obrate
alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Vzhľadom na uvedené pri určení
minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia (celkový obrat, resp. dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok jeho uskutočnenia.
2.2 Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky, vyjadrenie
banky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Podmienka k tomuto bodu: Výpis z účtu verejný
obstarávateľ neuzná. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené
účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie.
Odôvodnenie podmienky: Vyhlasovateľ /verejný obstarávateľ/ si potrebuje overiť ekonomickú stabilitu uchádzača a jeho
schopnosť plniť si svoje finančné záväzky.
3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o
verejnom obstarávaní:
3.1podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač podmienku účasti preukáže v nasledovnom rozsahu:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3.1.1 zoznam zoznam dodávok, ktorých predmetom bola realizácia popularizačných podujatí v oblasti vedy alebo
techniky za predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 s uvedením: obchodného mena a sídla odberateľa, predmetu
dodávky, cien, lehôt dodania a kontaktnej osoby odberateľa. Vyhlasovateľ /verejný obstarávateľ/ požaduje, aby aspoň
jedno podujatie zo zoznamu dodávok bol obsahovo zameraný na vedu a aby finančný objem predložených dodávok bol
spolu za uvedené obdobie (2011 až 2013) v celkovej hodnote minimálne 100.000 EUR bez DPH.
Ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o ich dodaní.
Odôvodnenie podmienky:
Vyhlasovateľ /verejný obstarávateľ/ si potrebuje overiť spôsobilosť uchádzača preukázaním jeho skúseností s tvorbou
dokumentárnych filmov v rozsahu primerane k predmetu zákazky.
Prepočet inej meny na EUR sa prepočíta podľa kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe kedy došlo ku
skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Uchádzač zároveň podrobne zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v
ktorom sa prepočet meny vykonal.
3.2podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač podmienku účasti preukáže v nasledovnom rozsahu:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
údajmi o odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za prípravu a realizáciu popularizačných
podujatí v oblasti vedy alebo techniky, ktoré sú predmetom zákazky, uchádzač predloží doklady za túto osobu v
nasledovnom rozsahu:
-minimálne 3 ročná odborná prax v organizovaní popularizačných podujatí v oblasti vedy alebo techniky, uchádzač
predloží požadované údaje životopisom podpísaným touto osobou
Poznámka: prax sa bude počítať ku dňu predloženia ponuky.
- min. 3 referencie z vystavenej na meno osoby zodpovednej za prípravu a realizáciu popularizačných podujatí v oblasti
vedy alebo techniky, v referencii uchádzač uvedie predmet referencie - zmluvy, obchodné meno a adresu
objednávateľa, popis činností vykonávaných v rámci dodávky, dátum vykonávania služby od do v tvare deň, mesiac, rok,
kontaktné údaje na meno osoby objednávateľa zodpovednej za poskytnutie informácií v tvare: meno, priezvisko,
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III.2)

telefónne číslo, podpis zodpovednej osoby objednávateľa
Odôvodnenie podmienky:
Vyhlasovateľ /verejný obstarávateľ/ si potrebuje overiť skúsenosti v oblasti realizácie popularizačných podujatí.
INFORMÁCIE O KONKRÉTNEJ PROFESII
Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.3)

IV.4)
IV.4.1)
IV.4.2)

IV.4.3)
IV.4.5)

IV.5)
IV.5.1)
IV.5.3)

IV.5.4)
IV.5.5)

DRUH SÚŤAŽE NÁVRHOV
Otvorená
KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATNIA PRI VYHODNOCOVANÍ PROJEKTOV
1.Spracovanie témy 40
Odborná korektnosť, zrozumiteľnosť pre cieľovú skupinu 20
Kreativita a inovatívnosť, tvorivosť, originalita, príťažlivé podanie informácií 20
2. Námet a scénar audiovizuálnej prezentácie 30
Vedecké a zároveň populárne podanie informácií 15
Kreativita a inovatívnosť, príťažlivosť, nápaditosť, živosť 15
3. Návrh propagačných materiálov 15
Zohľadnenie témy, príťažlivosť, atraktívnosť, zohľadnenie prvkov publicity
4 Plán propagácie 15
Počet mediálnych výstupov na jedno médium 3
Počet médií zahrnutých do plánu propagácie a predpokladaná dĺžka propagácie (v dňoch) 4
Očakávaný zásah na cieľovú skupinu ( aj sprostredkovaný oslovenie učiteľov aj rodičov) 8
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
002/2014
Podmienky na získanie zmluvných a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.02.2014 08:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 24.02.2014 13:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
ODMENY A POROTA
Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: Nie
Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo jednému z víťazov súťaže:
Áno
Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: Áno
Mená vybraných členov poroty
Časť: 1
Porotca: Mgr. Andrea Putalová - predseda
Časť: 2
Porotca: Ing. Jana Jagnešáková
Časť: 3
Porotca: MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH.
Časť: 4
Porotca: Doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
Časť: 5
Porotca: MUDr. Lívia Majerníková
Časť: 6
Porotca: Náhradník 1 - Mgr. Patrícia Stanová
Časť: 7
Porotca: Náhradník 3 - Mgr. Lívia Filusová
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ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)
VI.3.1)

VI.3.3)

VI.4)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Súťaž návrhov sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
O poskytnutie súťažných podmienok je možné požiadať len na základe písomnej žiadosti doručenej vyhlasovateľovi
/verejnému obstarávateľovi/ poštou, e-mailom alebo osobne v lehote uvedenej v bode IV.4.2) oznámenia na adresu
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava,SLOVENSKO, kontaktná osoba sekretár súťaže. Prevzatie súťažných podmienok je možné osobne na vyššie uvedenej adrese alebo budú zaslané poštou
na adresu záujemcu.
Zákazka bude rozdelená na 2 časti:
- Vedecko-popularizačné multimediálne programy v oblasti prírodných vied
- predpokladaná hodnota tejto časti: 104 000 Euro bez DPH
- Vedecko-popularizačné multimediálne programy v oblasti technických vied
- predpokladaná hodnota tejto časti: 104 000 Euro bez DPH
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.01.2014
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