
Výzva na predkladanie ponúk zákazky §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“) 
 
Slovenská národná galéria 
Riečna 1, 815 13 Bratislava 
IČO: 00164712 
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bohumelová 
tel. č.: +421 917 787989 
e. mail: maria.bohumelova@sng.sk  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.sng.sk  
 
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov. 
Nie. 
 
1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „CSI: SNG“ 
2.  Druh zákazky: služby  
3.  Hlavné miesto poskytnutia služieb: SNG, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava 
4.   Výsledok verejného obstarávania: zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.) 
 
5.  Stručný opis zákazky: 
 
Produkcia a výroba audiovizuálneho diela na spôsob „traileru“ – upútavky za účelom 
propagácie projektu Digitálna galéria. 

 
6. Spoločný slovník obstarávania:  
92312000-1 – Umelecké služby 
92111200-4- Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov a 
videozáznamov 

 
7. Celkový rozsah predmetu zákazky: 
Krátkym audiovizuálnym dielom má SNG ambíciu divákovi atraktívnou formou priblížiť 
digitálne spracovanie výtvarných diel. Výtvarné diela sú štandardne prezentované v 
klasickej, vážnej, prípadne edukatívnej forme, často v súvislosti s výstavou, prípadne 
sprievodným programom galérie, pričom dielo vystupuje ako statický obsah. V plánovanom 
audiovizuálnom diele chce SNG postaviť zbierkový predmet do role samotného aktéra a 
ponúknuť divákovi netradičný, atraktívny pohľad na kultúrne dedičstvo. Film bude 
inšpirovaný kriminálnou tematikou a svojim filmovým stvárnením má v divákovi vyvolať pocit, 
že sleduje trailer (upútavku) k celovečernému filmu. Koniec ukáže, že ide o prezentáciu 
digitalizovaných výtvarných diel v projekte Digitálna galéria. 
 
Na dosiahnutie žiadaného efektu musí byť trailer spracovaný filmovou technológiou s 
využitím komponovanej hudby na podporenie atmosféry.  
Realizácia by mala prebiehať výlučne v priestoroch SNG, a to buď v priestoroch Esterházyho 
paláca na Nám. Ľ. Štúra 4, alebo v priestoroch Hurbanových kasárni, Kollárovo nám. 10, 
BRATISLAVA.  
 
Dĺžka traileru by nemala presiahnuť 3 minúty, čo je štandardný formát.  
Obsahom cenovej ponuky je tzv. mäkká časť výroby, bez kamerovej a osvetľovacej 
technológie: 
 

námet, dramaturgia, koncepcia a scenár audiovizuálneho diela 
réžia, kreativna supervizia 

mailto:maria.bohumelova@sng.sk
http://www.sng.sk/


kameraman 
služby spojené s výrobou audiovizuálneho diela v oblasti umeleckého maskérstva, 
kostýmov, rekvizít,  
herci, komparz 
autor a komponovaná hudba 
zvukový majster 
grafika a efekty 
obrazová a zvuková postprodukcia 

 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 080,- EUR bez DPH 
 
9. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 90 dní od prevzatia objednávky 
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a z vlastných finančných 
zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. 
 
12. Podmienky účasti 
Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu v zmysle §26, ods. 1) bod f) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena celkom uvedená v € bez DPH  
Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa 
budú vyhodnocovať v eurách. 
 
Poradie platných ponúk sa zostaví podľa výšky celkových koncových cien. Víťazom súťaže 
sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu koncovú celkovú cenu predmetu 
obstarávania. 
V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna ponuka, skúma sa iba jej prijateľnosť pre 
verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. 
 
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23.03.2015 o 15:00 hod. 
 
16. Miesto na predloženie ponúk: elektronicky na adresu maria.bohumelova@sng.sk  
 
17. Lehota viazanosti ponúk: Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do  

12. 06. 2015 
. 
S pozdravom 

       v.r. 

Mgr. Mária Bohumelová 

riaditeľka úseku výskumu a rozvoja 

hlavný manažér / Digitálna galéria 

 

V Bratislave, 16.3.2015 
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