
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

Na realizáciu zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní  na poskytnutie služby s názvom „Vytvorenie vizuálu a grafické služby pre 

program Erasmus+“, s využitím niektorých ustanovení  §119 až § 125 štvrtej časti citovaného 

zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

Identifikácia osoby podľa §8 ods.1: 

Vyhlasovateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

Poštová adresa: Križkova 9 

Mesto: Bratislava 

PSČ: 811 04 

IČO: 30778867 

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Geľhošová 

Tel. číslo: 02/20922250 

E-mail: ivana.gelhosova@saaic.sk 

www stránka vyhlasovateľa: www.saaic.sk 

 

Identifikácia zákazky 

 

A. Názov   Vytvorenie vizuálu a grafické služby pre program Erasmus+ 

B. Hlavný kód CPV  79822500-7 Grafické návrhy 

     Dodatočné kódy:  22462000-6 Propagačný materiál 

C. Druh zákazky zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby, s využitím niektorých 

ustanovení §119 až §125 štvrtej časti „Súťaž návrhov“ citovaného zákona 

o verejnom obstarávaní.  

D. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je vytvoriť jednotný vizuálny štýl Národnej agentúry programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu (ďalej len „národnej agentúry“), ktorý bude predstavovať základ 

pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu národnej agentúry v Slovenskej republike aj v zahraničí.  

Predmetom zákazky je návrh nového vizuálu - rozpoznávacieho prvku a jeho aplikácií vo 

vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre činnosť národnej agentúry je potrebné vytvoriť značku 

– rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých elektronických médiách (web, sociálne 

siete a pod.) a v tlačených materiáloch (napr. vizitky, hlavičkové papiere, publikácie a pod.), 



propagačné materiály (napr. perá, bloky a iné). Súčasťou tejto časti zákazky je vytvorenie dizajn 

manuálu jednotnej vizuálnej identity národnej agentúry.  

Koncepčne je predmet zákazky rozdelený na dve časti. Prvá časť sa týka vypracovania návrhu 

jednotného vizuálneho štýlu (vizuálnej identity) Národnej agentúry programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane dodania dizajn manuálu. Druhá časť predstavuje tvorbu 

grafických návrhov a layoutov dokumentov a materiálov špecifikovaných v Prílohe č. 1 

(Špecifikácia predmetu zákazky)  a v Prílohe č.7 (Požiadavky na grafické služby) súťažných 

podkladov.  

V cene za poskytnutie predmetu zákazky budú započítané všetky náklady súvisiace s realizáciou 

predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 (Špecifikácia 

predmetu zákazky) a v Prílohe č.7 (Požiadavky na grafické služby) súťažných podkladov. 

 

E. Podmienky financovania 

Dodávateľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať z finančných 

prostriedkov vyhlasovateľa formou bezhotovostného platobného styku. Faktúra musí byť 

vystavená až po riadnom dodaní fakturovaného plnenia. 

 

F. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a o poskytnutí licencie podľa § 65 a nasl. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej zverejnenie na 

webovom sídle vyhlasovateľa v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. Predložením návrhu účastník v plnom rozsahu a bez 

obmedzenia akceptuje všetky podmienky vrátane požiadavky na poskytnutie licencie na použitie 

diela, vedúc k uzatvoreniu zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Predložením návrhu účastník 

potvrdzuje, že mu je známe, že vyhlasovateľ bude mať k predloženému návrhu výhradné práva 

a vyhlasuje, že poskytnuté súťažné podmienky použije len na spracovanie požadovaného  návrhu, 

a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou stranou. 

 

G. Celková predpokladaná hodnota zákazky 32 000 EUR bez DPH 

V predpokladanej hodnote súťaže návrhov je zahrnuté:  

− predmet súťaže návrhov spočívajúci v spracovaní vizuálnej identity a postupu spracovania 

s tým súvisiacej špecifikácie (dizajn manuál), 

− grafické spracovanie materiálov podľa špecifikácie v súťažných podkladoch, 

− dopracovaní návrhu vizuálnej identity, spracovanie s tým súvisiacej dokumentácie a jej 

realizácia v súlade s požiadavkami vyhlasovateľa uvedenými v súťažných podkladoch,  

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhov znáša účastník bez finančného nároku 

voči vyhlasovateľovi. 



Predpokladaná hodnota zákazky je vyjadrená ako predpokladaná cena, za ktorú bude dodané 

výsledné dielo na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy podpísanej s úspešným účastníkom. 

Vyhlasovateľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavok ani zálohové platby. 

 

Ponuka musí obsahovať návrh plnenia zákazky (súťažný grafický návrh podľa špecifikácie 

v súťažných podkladoch), prihlášku do zadávania zákazky (Príloha č.2), čestné vyhlásenie 

k podmienkam súťaže (Príloha č.3),  čestné vyhlásenie o autorstve predložených návrhov (Príloha 

č.4), čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (Príloha č.5), návrh cenovej ponuky (Príloha č.6). 

 

H. Podrobný opis predmetu zákazky: tvorí Prílohu č.1 a Prílohu č.7 tejto Výzvy 

 

I. Lehota na predkladanie ponuky: 27.04.2022 

Návrh je nutné doručiť poštou alebo osobne na adresu sídla vyhlasovateľa: Križkova 9, 811 04 

Bratislava, sekretariát alebo e-mailom na adresu ivana.gelhosova@saaic.sk 

 

J. Variantné riešenia:  

Účastníkom sa umožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k predmetnej zákazke, t. j. každý 

účastník môže v tomto zadávaní zákazky predložiť max. 2 (dva) súťažné grafické návrhy.  

 

K. Miesto dodania predmetu zákazky:   

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

Križkova 9 

811 04 Bratislava 

 

L. Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody:  

Rámcová dohoda s jedným účastníkom v trvaní 24 mesiacov 

 

M. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Návrhy účastníkov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli zo súťaže vylúčené, 

budú vyhodnocované podľa nasledovných kritérií na hodnotenie návrhov:  

1. 60% kreatíva (vizuál grafického riešenia) 

2. 40% cena 

 

 

 

mailto:ivana.gelhosova@saaic.sk


Kritérium č.1: Kreatíva (vizuál grafického riešenia) (necenové kritérium): max. 60 bodov.    

                                                                                                                                             

Pravidlá uplatnenia kritéria: Maximálne bodové ohodnotenie tohto kritéria: 60 bodov (60 bodov 

je najlepšie možné hodnotenie a 0 bodov je najhoršie možné hodnotenie). Účastník predloží 

súťažný grafický návrh v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu 

zákazky) súťažných podkladov. Počty bodov bude udeľovať hodnotiaca komisia na základe 

kritérií špecifikovaných vo Výzve. Výsledná hodnota bodov pridelených každému návrhu bude 

vypočítaná ako priemer bodov udelených členmi komisie v súčte za toto kritérium.   

Komisia bude pozostávať zo štyroch členov (výkonný riaditeľ Slovenskej akademickej asociácie 

pre medzinárodnú spoluprácu, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu, dvaja komunikačno-organizační pracovníci asociácie). Náhradný člen poroty: 

koordinátor odboru riadenia projektov 

  

Kritérium č.2: Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky (cenové 

kritérium): max. 40 bodov                                                                                     

Pravidlá uplatnenia kritéria: Maximálny počet bodov (40) sa pridelí účastníkovi s najnižšou cenou 

a pri ostatných účastníkoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných účastníkov (Ux) sa vyjadrí ako 

podiel najnižšej ceny (Cn) k cene vyhodnocovaného účastníka (Cx) vynásobený maximálnym 

počtom bodov (PB), ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium (Ux = Cn/Cx x PB), kde U-účastník, 

x-poradové číslo účastníka, Cx-cena za dodanie predmetu  zákazky účastníka s poradovým číslom 

x, Cn-najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky, PB - maximálny počet bodov (nepriama 

úmera).      

Poradie ponúk účastníkov sa určí porovnaním hodnoty získaných bodov za celkové bodové 

hodnotenie, t. j. súčet bodov za kritérium č.1 a kritérium č.2.  Úspešný bude ten účastník, ktorý 

dosiahol najvyššie celkové bodové hodnotenie hodnotenej ponuky. 

V prípade umiestnenia viacerých účastníkov na 1. mieste, na 2. mieste alebo na 3. mieste, rozhodne 

porota o určení konečného umiestnenia návrhov hlasovaním. 

Účastníka, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, vyhlasovateľ vyzve na uzavretie zmluvy o dielo podľa 

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a o poskytnutí licencie podľa § 65 a nasl. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov. Odmeny/skicovné pre účastníka súťaže návrhov umiestneného na druhom a treťom 

mieste v poradí (v sume 300,00 Eur jednotlivo). 

 

N. Jazyk ponuky: slovenský 

 

 

 

 

 



O. Forma, obsah a predloženie súťažného grafického návrhu 

 

1. Návrh musí byť vyhotovený v grafickej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jeho 

obsahu. Návrh musí byť vyhotovený v elektronickej podobe vo formáte bežne dostupných 

kancelárskych aplikácií, ktorých obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

2. Súčasťou súťažného návrhu účastníka bude textový popis návrhu, ako aj grafický návrh 

v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky, časti „Opis predmetu 

zákazky“. 

3. Súťažné návrhy nesmú obsahovať žiadne údaje umožňujúce identifikáciu účastníka, ktorý 

ju predložil, alebo autora/-ov, podieľajúceho sa na jeho vypracovaní. Účastníci, ktorí 

nedodržia podmienky anonymity, budú zo súťaže návrhov vylúčení. 

4. Každý účastník je oprávnený predložiť max. 2 (dva) súťažné grafické návrhy. 

5. Každá fyzická alebo právnická osoba sa môže súťaže zúčastniť iba raz, t. j. nepripúšťa sa, 

aby tá istá fyzická alebo právnická osoba vystupovala ako účastník buď sama alebo 

spoločne s inými viac ako jedenkrát. Každá fyzická a právnická osoba môže teda 

vystupovať ako účastník buď samostatne (t. j. sám za seba) , alebo len ako člen jednej 

skupiny. To isté platí aj pre autorov (resp. spoluautorov). V prípade nesplnenia podmienok 

stanovených v tomto odseku porota vylúči zo súťaže všetky návrhy príslušných účastníkov, 

ktoré tieto podmienky nespĺňajú. 

 

P. Pokyny pre cenový návrh 

 

1. Účastník uvedenie v cenovej ponuke (príloha č.6) cenu celkom bez DPH v EUR, a cenu 

celkom vrátane DPH v EUR. Ak účastník nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, 

uvedenie navrhovanú cenu v EUR bez DPH.  Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v 

Slovenskej republike, je povinný upozorniť v ponuke. Cena musí zahŕňať všetky náklady 

účastníka súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky a musí byť zaokrúhlená na 

2 desatinné miesta. 

 

2. Účastník predkladá ponuku na celý predmet zákazky (návrh grafického konceptu/layotu 

a realizáciu konceptu) 

 

R. Podmienky účasti:  

 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

Účastník musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. 

e) zákona - musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. 

Účastník so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení 

dodávať tovary, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si 

overí zadávateľ sám v Registri právnických osôb, v ktorom je účastník zapísaný. 



Účastník musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia 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. Uvedené 

znamená, že účastník so sídlom v Slovenskej republike 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 zadávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 

V prípade, že účastník je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

U účastníka nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona - konflikt 

záujmov podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto 

skutočnosť potvrdí účastník predložením čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmu 

podľa prílohy č.5. 

 

Doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť 

Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru 

alebo 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 ZVO. 

Účastník predloží Zoznam poskytovaných služieb/zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru 

ako je predmet zákazky spolu v celkovej výške minimálne 20 000 EUR bez DPH za 

predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznamom poskytnutých služieb, 

súčasťou ktorého budú aj referenčné listy, alebo ekvivalentné doklady, musí účastník preukázať, 

že za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania realizoval 

minimálne 1 zmluvu/referenciu s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako 

je predmet zákazky v min. hodnote 20 000 EUR bez DPH. Zo zoznamu poskytnutých služieb, 

súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo ekvivalentné doklady predložené účastníkom, musia 

vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky. 

Vyhlasovateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: Požadované doklady podľa 

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO účastník predloží ako dôkaz, že je, resp. bude z hľadiska svojej technickej 

alebo odbornej spôsobilosti schopný úspešne plniť zmluvu, ktorej predmet súvisí s opisom 

predmetu zákazky. Účastník má preukázať skúsenosti s plnením predmetu podobného charakteru 

ako je predmet zákazky. 

Ak boli zmluvy, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO, uzavreté v 

inej mene ako je euro, použije účastník na prepočet kurz ECB aktuálny v dobe, kedy došlo ku 

skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie 

technickej a odbornej spôsobilosti. Účastník je zároveň povinný podrobne zdokumentovať 

prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. 

 Ostatné doklady požadujúce vyhlasovateľom 

- prihláška do zadávania zákazky obsahujúcu identifikačné a kontaktné údaje účastníka, 

ktorými sú obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mail, 

meno kontaktnej osoby (Príloha č.2); 



- vyhlásenie účastníka o súhlase s podmienkami súťaže. Ak je účastníkom skupina, 

vyhlásenie musia podpísať všetci jej členovia, ktorí musia byť tiež vo vyhlásení 

identifikovaní (Príloha č.3); 

- vyhlásenie účastníka o autorstve predložených návrhov. Ak je účastníkom skupina 

vyhlásenie musia podpísať všetci jej členovia, ktorí musia byť tiež vo vyhlásení 

identifikovaní (Príloha č.4); 

- čestné vyhlásenie účastníka o neexistencii konfliktu záujmov (Príloha č.5) 

Všetky doklady či prehlásenia, u ktorých sa vyžaduje podpis účastníka, musí byť podpísaný 

štatutárnym orgánom účastníka alebo osobou oprávnenou konať v mene účastníka. Žiadny 

podpis však nesmie byť v súbore označenom „Súťažný návrh“. 

 

R. Ďalšie informácie vyhlasovateľa: 

Zamestnanec verejného obstarávania v deň zasadnutia hodnotiacej komisie (predpokladaný 

dátum: 28.04.2022) v sídle vyhlasovateľa,  skontroluje dátum a čas doručenia súťažných návrhov. 

Každý súťažný návrh označí číslom a skontroluje úplnosť súťažných návrhov a vyhodnotí 

podmienky účasti účastníkov. O výsledku overenia spíše zápisnicu, pričom zachová anonymitu 

súťažných návrhov, a zápisnicu vlastnoručné podpíše a predloží porote. Následne sa počas 

zasadnutia komisie pristúpi k vyhodnoteniu kritérií na vyhodnotenie ponúk tých účastníkov, ktorí 

splnili podmienky účasti. V prípade vyradenia ponúk kvôli nesplneniu podmienok účasti 

zamestnanec verejného obstarávania predstaví členom komisie dôvody na vyradenie. Jednotlivé 

návrhy vloží do obálok. Návrhy a textová časť budú porote predložené zabalené, aby sa dodržala 

anonymita. Ich rozbalenie zabezpečí zamestnanec verejného obstarávania po začatí hodnotiaceho 

zasadnutia komisie. Z dôvodu zabezpečenia anonymity návrhov bude otváranie obálok s návrhmi 

neverejné. 

Lehota na oznámenie víťaznej ponuky zo strany vyhlasovateľa je max. 10 pracovných dní po 

skončení zasadnutia hodnotiacej komisie. Následne bude zverejnená na internetovej stránke 

vyhlasovateľa (www.saaic.sk). 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje obstarávanie zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným v tejto výzve, zmenili sa okolnosti za ktorých bolo obstarávanie 

vyhlásené, ponuka účastníkov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania, alebo v prípade, 

ak nebude predložená ani jedna ponuka. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených 

s účasťou na tomto obstarávaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 

ponuky. Zaslané návrhy nebudú vrátené. 

 

Prílohy: 

• Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky 

• Príloha č.2: Prihláška do zadávania zákazky 

• Príloha č.3: Čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže 

• Príloha č.4: Čestné vyhlásenie o autorstve predložených návrhov 

• Príloha č.5: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

• Príloha č.6: Návrh cenovej ponuky 

• Príloha č.7: Požiadavky na grafické služby 


