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Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Fond na podporu vzdelávania 

Panenská 29 

811 03 Bratislava 

 

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Orthová 

Tel: +421 259104201 

E-mail: adriana.orthova@fnpv.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: 

 

Marketingová kampaň 2021 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

V rámci verejného obstarávania sa navrhuje zabezpečiť marketingovú kampaň 2021 

s využitím viacerých komunikačných kanálov. 

 

Tvorba a realizácia marketingovej kampane obsahuje: 

 

 analýzu a definovanie cieľovej skupiny, 

 vytvorenie publík pre jednotlivé kampane počas roka, 

 vytváranie remarketingového publika od začiatku kampane, 

 optimalizáciu kampane počas celého priebehu, 

 nákup mediálneho priestoru na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, 

 vytvorenie obsahu na Facebook a Instagram, prípadne iné sociálne siete 

na odporúčanie dodávateľa, 

 v prípade potreby úprava Facebookových príspevkov pre využitie na Instagrame, 

 adaptácia vybraných vizuálov do tlače, prípade na banner webového sídla Fondu 

na podporu vzdelávania www.fnpv.sk, 

 nastavenie a kontrola analytických nástrojov v úvode kampane pre správne 

meranie všetkých štatistík. 

 

Vytvorenie konceptu a realizácia obsahuje: 

 

 vytvorenie kreatívneho obsahu, ktorý bude nadväzovať na informatívny 

a edukatívny charakter marketingovej kampane z roku 2020, 

 grafické a textové spracovanie kreatívneho riešenia kampane, 

 vytvorenie podrobného média plánu, ktorý bude obsahovať: 

- vizuál a text príspevku, 

- rozpočet na podporu príspevku, 

- typ reklamy v rámci jednotlivých príspevkov, 

- časový harmonogram jednotlivých príspevkov. 
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Špecifikácia obsahových požiadaviek a minimálny požadovaný dosah 

marketingovej kampane: 

- vytvorenie nosnej komunikácie prispôsobenej etapám kampane 

- vytvorenie minimálne 45 príspevkov na Facebooku 

- 30 stories na Instagrame 

- 24 príspevkov na Instagrame 

- vytvorenie troch nových min. 15 sekundových videí  

- nárast používateľom, ktorí dajú "páči sa mi to" na Facebooku FNPV minimálne 

o 1 000 

- nárast sledovateľov na Instagrame FNPV minimálne o 230 

- zabezpečenie konverznosti webu  na úrovni 0,135 (počas trvania druhej etapy 

marketingovej kampane, pričom konverznosť sa vypočíta ako počet stiahnutých 

žiadostí o pôžičku/preklikov na stránku) 

- súhrnný dosah za všetky reklamné príspevky minimálne 1 400 000 

- dosah pre reklamy Landing Page view minimálne na úrovni 90 000 

- vytvorenie tematických bannerov na webové sídlo www.fnpv.sk súvisiacich 

s jednotlivými etapami kampane (minimálne 10 ks) 

 

Komunikačná kampaň na sociálnych sieťach musí byť primárne zameraná na študentov 

vysokých škôl všetkých stupňov štúdia (I., II. a III. stupeň) a sekundárne na študentov 

posledného ročníka stredných škôl (maturantov) a ich rodičov. 

 

4. Kódy CPV: 

 

Hlavný slovník: 79340000-9 Reklamné a marketingové služby 

           79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota Marketingovej kampane 2021 je 14 999 eur bez DPH, pričom 

minimálny objem finančných prostriedkov investovaných do nákupu mediálneho priestoru 

tvorí 40% z predpokladanej hodnoty zákazky (t. j. minimálne 6 000 eur bez DPH). 

  

6. Trvanie zákazky alebo lehota poskytovania služieb: 

 

Marketingová kampaň bude prebiehať v troch etapách. Prvá etapa bude zameraná na 

pokračovanie v budovaní povedomia o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) 

a získanie nových fanúšikov na Facebook a Instagram fondu. Táto etapa bude prebiehať 

do zverejnenia Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na 

akademický rok 2021/2022 (august 2021). V druhej etape kampane je nutné zabezpečiť 

intenzívnu komunikáciu s cieľovou skupinou zameranú na maximalizáciu počtu 

predložených žiadostí o pôžičku pre študentov v dvoch termínoch na prekladanie žiadostí 

o pôžičku pre študentov (15. september a 31. október). Druhá etapa marketingovej 

kampane bude prebiehať do 31. októbra 2021. Tretia etapa kampane bude prebiehať od 

1. novembra 2021 do 31. decembra 2021 a svojou povahou bude zameraná na udržiavanie 

povedomia cieľovej skupiny o fonde. 
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Použitie elektronickej aukcie: 

 

Nie 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

f)  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu 

 

Minimálne požadovaná úroveň štandardov: 

 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (výpis 

z obchodného registra, živnostenský list alebo výpis z iného registra, dokladajúci 

oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom verejného obstarávania). 

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. 

 

Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné 

obstarávanie môže preukázať splnenie podmienky účasti prostredníctvom elektronického 

výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov, dostupného na internetovej stránke Úradu 

pre verejné obstarávanie (nie je potrebné predkladať žiadny doklad). 

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

§ 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením: 

d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate 

v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri 

hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 

Uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie doložením Účtovnej závierky, 

Výkazu ziskov a strát, resp. doložením výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri 

roky hospodárskej činnosti, pričom v posledných troch rokoch svojej činnosti dosiahol 

súhrnný obrat minimálne 89 994 eur.  

 

Uchádzač, ktorý má tieto dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok môže 

preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia 

prostredníctvom elektronického výpisu z Registra účtovných závierok, dostupného 

na internetovej stránke http://www.registeruz.sk (nie je potrebné predkladať žiadny 

doklad). 

http://www.registeruz.sk/
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TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

§ 34 ods. 1, § 35, § 36 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, 

dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doložením 

jedného alebo niekoľkých z týchto dokladov: 

a) 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 

tohto zákona. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu 

poskytnutých služieb, minimálne piatich zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru 

ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného 

obstarávania (doručenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt 

dodania a odberateľov. Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky bude verejný obstarávateľ považovať tvorbu digitálnych projektov. Každá zo 

zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru musí mať hodnotu aspoň 14 999 eur bez 

DPH.  

 

8. Obsah ponuky: 
 

Ponuka musí obsahovať minimálne tieto doklady a dokumenty: 

- doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti uchádzačov (doklady na preukázanie 

osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, doklady 

na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní a doklady na preukázanie technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1, § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní.) 

- vyplnenú tabuľku Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie 

ponúk). 

 

Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi v rámci ponuky sa 

predkladajú ako skeny vo formáte .pdf. 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia: 

 

Úspešný uchádzač bude vybraný na základe najnižšej ceny za Marketingovú 

kampaň 2021. 

 

10. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

 

Ponuky musia byť zaslané e - mailom na adresu adriana.orthova@fnpv.sk v lehote do 

19.  apríla 2021 do 14:00 hod. 
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11. Požiadavky na označenie ponúk: 

 

V predmete správy (e - mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené: 

„Marketingová kampaň 2021 – PONUKA“ 
 

12. Výsledok verejného obstarávania: 

 

Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku, budú informovaní o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na služby ktoré sú 

predmetom zákazky. 

 

V Bratislave dňa 6. apríla 2021 

 

 

Za verejného obstarávateľa:       Za obstarávateľskú jednotku: 

 

 

 

 

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

PhDr. Pavol Kučmáš     Ing. Adriana Orthová 

riaditeľ        asistentka riaditeľa  


