
 
 

                                                                                                               

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky pod ľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa 
 
Názov: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia (ďalej aj  „IA ZaSI“) 
IČO:  30854687  
Sídlo:  Špitálska 25,  Bratislava  
Krajina:   Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  ( odborný garant ) Mgr. Martin Chovanec,  
Telefón: +421 2 20431203 
Fax:   
E-mail: martin.chovanec@iazasi.gov.sk 
Internetová stránka:  www.iazasi.gov.sk  
 

2. Predmet zákazky :  ( tovary, služby, stavebné práce ) 

Vytvorenie dokumentárnych fotografií  zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie 
na Slovensku v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a 
transformácie systému sociálnych služieb (kód ITMS 27120130534). (ďalej len „NP 
DI“) 
 
 
3. Opis predmetu zákazky:  

Vytvorenie dokumentárnych fotografií  zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie 
na Slovensku v rámci NP DI. 
V rámci zákazky je potrebné uskutočniť  zber materiálu vo všetkých 7 zapojených 
zariadeniach  sociálnych služieb uvedených nižšie. Objednávateľ má záujem o 
vyhotovenie fotografickej dokumentácie stavu zariadení a súboru fotografii 
s umeleckou dokumentárnou hodnotou. Pri dodaných umeleckých dokumentárnych 
fotografiách s jednotným autorským prístupom (jeden autor) sa zabezpečí, že  
v rámci publikovania realizovaných výstupov projektu budú tieto pôsobiť kompaktne.  
Kontext: 
Dlhodobý zámer Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb, ktorý je 
deklarovaný rôznymi dokumentmi, je podporovať proces deinstitucionalizácie (ďalej 
len „DI“) a rozvoj komunitných služieb. NP DI je jedným z prvých krokov na tejto 
ceste.  
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V rámci NP DI sa budú využívať dokumentárne fotografie – na konferenciách, webe, 
sociálnych sieťach. 
MPSVR SR v tomto procese DI plánuje pokračovať aj po skončení NP DI. Experti sa 
na viacerých úrovniach zhodli na tom, že je potrebné urobiť cielenú dlhodobú 
celonárodnú prierezovú kampaň.  
Zaznamenaný materiál (fotografické dokumenty) bude slúžiť ako jedinečný záznam 
o významnej zmene, ktorú sa Slovensko rozhodlo podstúpiť. Spolu s audiovizuálnym 
archívom, prípadovými štúdiami o zariadeniach a inými výstupmi z NP sa stane 
dôležitým nástrojom ďalšej komunikácie MPSVR SR ohľadom transformačného 
procesu, napríklad spomínanej celonárodnej kampane, alebo výučbového materiálu.  
 
Zapojené VÚC a zariadenia : 
Okres Trenčín DSS – Adamovské Kochanovce  

Okres Snina CSS Zátišie – Osadné  

Okres Nové Zámky ZSS LIPKA – Lipová  

Okres Michalovce DSS LIDWINA – Strážske  

Okres Dunajská Streda DSS – Okoč – Opatovský Sokolec  

Okres Lučenec DSS – Slatinka, Lučenec  

Okres Žiar nad Hronom DSS - Ladomerská Vieska  
 
 
Úlohy pre uchádza ča v rámci opisu predmetu zákazky: 
 

1) Fotografovanie každého DSS 2-3 fotografické dni  v dvoch fázach projektu – 
2 x 2,5 dňa. Pričom pre všetky domovy sociálnych služieb sa jedná o 
realizovanie minimálne  35  fotografických dní, pri čom v rámci jedného 
DSS minimálne 4 dni.  

2) Absolvovanie spolu minimálne 14 výjazdov do DSS (2 výjazdy x 7 DSS), 
Jeden výjazd (2-3 fotografické dni) môže byť situovaný nielen v areáli DSS, 
ale aj v spádovej oblasti resp. komunite (územná oblasť okres – viď tabuľka 
vyššie). Načasovanie a situovanie bude koordinované v spolupráci 
s Expertom pre disemináciu a Manažérom pre monitorovanie a publicitu.  

3) Výber fotografií – v rámci fotografickej dokumentácie (výstupov) bude 
potrebné zabezpečiť  dve portfóliá fotografií počas oboch fáz projektu. 

a.  Prvé portfólio bude zachytávať aktuálny stav fyzického prostredia 
zariadenia a jeho okolia. Tento súbor bude vytvorený na základe 
presnejšieho zadania objektov/tém od Experta pre fyzické prostredie 
a Experta pre disemináciu. Počet dodaných fotografii v elektronickej 
podobe nie je limitovaný a osobitne spoplatňovaný. Odhadovaný počet 
fotografii  je minimálne 700 kusov spolu, minimálne 100 na DSS.  

b. Druhé portfólio fotografií bude autorskou výpoveďou spracovateľa. 
Bude zostavené z dokumentárnych umeleckých fotografií, ktoré budú 
zachytávať aj portréty, výpovede o udalostiach bežného dňa klientov aj 
zamestnancov, mimoriadne situácie, fyzické prostredie (architektúra), 
kde sa služba poskytuje. V rámci autorského prístupu očakávame 
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jednotnú výpoveď o situácií v zariadeniach. Počet dodaných fotografii 
v elektronickej podobe nie je limitovaný a osobitne spoplatňovaný. 
Odhadovaný počet fotografii  je minimálne 210 kusov za všetky DSS 
spolu , pričom v rámci jedného DSS minimálne 30 kusov .   

 
4) Dodanie  fotografického materiálu  na hmotnom substráte: 

Substrát/Produkt  Špecifikácia  Počet 
kusov 

Fotografia (výber 
z druhého 
umeleckého 
portfólia) 

fotografický papier s paspartou alebo 
penodosku  vo formáte 40x60 cm. 
Orámované príp. aj zasklené 

42 

Konkrétne fotografie/motívy budú vyberané v spolupráci s Expertom pre 
disemináciu a Manažérom pre monitorovanie a publicitu. 
 

5) Úprava fotografii -  bežné úpravy nemanipulujúce obsah fotografie.  
Výstupom  budú fotografie dodané v elektronickej forme vo vysokom rozlíšení 
.raw, .jpg, .png (pre veľkoformátovú tlač, podľa požiadavky objednávateľa 
možnosť úpravy aj do nízkeho rozlíšenia pre účely publikovania na webe). 
 

6)  Zabezpečenie licencie na vytvorené fotografie a súhlas na ich zverejnenie.  
Ponuka musí obsahova ť poskytnutie týchto materiálov ako právnu službu na 
účely spojené s realizáciou projektu. Zároveň zabezpečenie komunikácie 
týkajúcej sa súhlasu na zverejnenie na konkrétne fotografie. Výhradná licencia 
pre objednávateľa na využitie materiálov v budúcnosti. 
 

7) Zabezpečenie inštalácie fotografií v prípade ich využitia na výstavné účely 
(minimálne v rámci Záverečnej medzinárodnej konferencie). Jedná sa 
o fotografie v hmotnom substráte v zmysle bodu 4.) 

Hlavný predmet podľa Hlavného slovníka:  
CPV  79960000-1, 79961000-8, 79962000-5, . 
 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

4.871,00 EUR 

 
 
5. Miesta dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,  
Špitálska 6, Bratislava 814 55 
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6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Zmluva o dielo v zmysle Obchodného 

zákonníka, max. lehota dodania september 2015. 

 

7. Podmienky ú časti uchádza čov:   
Uchádzač v rámci ponuky predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 
požadovanú službu podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Úspešný uchádzač predloží úradne overenú kópiu dokladu.  
 
Uchádzač zároveň preukáže odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby 
predložením minimálne 2 referencií. V referencii musí byť uvedený popis 
poskytnutej služby, ktorý je obdobný s predmetom tejto zákazky, a musí byť 
potvrdená odberateľom (podpis a pečiatka odberateľa) v zmysle §28 ods. 1 písm. 
a) bod 1. Zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
 
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH. Uchádzač uvedie ponúknutú cenu podľa prílohy 
č.1 – Návrh na plnenie kritérií.  
 
 
9.  Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

23. december  2014 do 15,00 hod. 
 
  
10. Spôsob doru čenia cenových ponúk: 
Osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1 alebo e-mailom na adresu: 
martin.chovanec@iazasi.gov.sk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
 

11. Obsah ponuky  
 

Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej 
podobe: 

a) Identifikáciu uchádzača 
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email. 
c) Návrh na plnenie kritéria /kritérií  - príloha č. 1   
d) Návrh zmluvy  
e) Doklady   a   dokumenty,   ktorými  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok 

účasti podľa bodu 7.  tejto výzvy na  predkladanie ponúk. 
 
Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky bude táto ponuka                   
z postupu zadávania zákazky vylúčená. 
 

 
12. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 
 



5 
 

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk 
bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk 
a s úspešným  uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve a 
zároveň v prípade, ak nebude schválená a zapracovaná Žiadosť o zmenu zmluvy zo 
strany Riadiaceho orgánu. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a 
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 
13. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Ing. Miloš Veselý 
 
Dátum vyhotovenia výzvy:  
 
 
                         ................................................... 

   Ing. Martin Ružička      
          generálny riaditeľ IA ZaSI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRII  

Verejný obstarávateľ:  Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Názov predmetu zákazky: „Vytvorenie dokumentárnych fotografií zachytávajúcich proces deinštitucionalizácie na 
Slovensku v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 
sociálnych služieb (kód ITMS 27120130534).“ 
 
Uchádzač (názov a sídlo): 

 

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH:  

p.č. Predmet zákazky 
Predpokladané 

množstvo 

cena 
v EUR 

bez 
DPH 

za kus 

cena 
v EUR s 

DPH 
za kus 

Celková cena  
EUR bez DPH 

Celková cena  
v EUR s DPH 

1. Počet zozbieraných 
fotografií (elektronický 
formát) 

Minimálne  
910 kusov 

    

2. Počet fotografií 
(hmotný formát 
v zmysle bodu 4.) 

Minimálne  
42 kusov 

    

Sp
ol

u:
   

 
 
Celková cena za celý predmet zákazky  v EUR  bez DPH               ......................................... 
 
 
 Výška DPH v EUR                                                                            ........................................ 
 
 
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH                      .......................................... 
 

 

Cena za celý predmet zákazky zahŕňa: zber materiálu, vytvorenie fotografickej dokumentácie (elektronicky aj 
v hmotnom formáte), cestovné náhrady, úpravu fotografií, súhlasy na tvorbu rozhovorov, výhradnú licenciu, 
zabezpečenie inštalácie a ďalších súvisiacich výdavkov potrebných k dodaniu požadovaných služieb. 
 

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú uvedené v súlade s predloženou ponukou.  

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  

 

 V ......................... dňa ............................................ 

 

................................................................................ 

                                                                                                      Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu   
                                                                                                                 uchádzača a pečiatka uchádzača 


