
ALEJ poradenské centrum, IČO: 50115171, so sídlom Planét 5933/15, 82102 
Bratislava 

 
 

            
         Agentúra 

 
  
 
 
 
 
 
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
Alej poradenské centrum, ako osoba v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 
ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 
 

 
„Osvetová kampaň zameraná na stalking, cyberstalking a technologickú 

bezpečnosť“ 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Osoba v zmysle § 8 ZVO  

Názov: Alej poradenské centrum 
Sídlo: Planét 5933/15, 82102 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Mgr. Daša Malíková, PhD., riaditeľka 
IČO: 50115171  
DIČ: 2121100322 
Bankové spojenie:  TATRA Banka, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN:SK48 1100 0000 0029 4712 5614 
Osoba zodpovedná za VO: Mgr. Daša Malíková, PhD., riaditeľka 
E-mail: alejporadenskecentrum@gmail.com 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: vo formáte PDF na email 
jit.dvor@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Jitka Dvořáková, 0944 917 982 
4. Predmet obstarávania: osvetová kampaň projektu 
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva 

o poskytnutí služieb 
6. O projekte „Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb 

pre ženy zažívajúce násilie a ich deti“ (ďalej len „Spolu s nami“): 
 
Primárnou cieľovou skupinou projektu a kampane sú ženy a deti zažívajúce 
násilie - vrátane sexuálneho násilia a zneužívania a ženy zažívajúce partnerské 
násilie, postseparačné násilie, stalking a kyberstalking. V rámci projektu 



reagujeme na skutočnosť, že rodovo podmienené násilie páchané na ženách a 
dievčatách, vrátane sexuálneho násilia sa v kontexte používania technológií mení 
a vyvíja a že páchatelia im môžu prostredníctvom nich spôsobovať viacnásobné 
škody. Tomuto problému budeme venovať zvýšenú pozornosť tak v rámci 
poradenstva, ako aj v rámci osvetovej kampane. Realizáciou projektu 
prispievame aj k predchádzaniu všetkým formám násilia na ženách a deťoch. 
 

7. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je vytvorenie osvetovej kampane (v súvislosti 
s implementáciou projektu Spolu s nami): 
 

Osvetová kampaň zameraná na stalking, cyberstalking a 
technologickú bezpečnosť 
 

a) Komunikačná stratégia v počte 1 ks 
b) Názov a logo kampane v počte 1 ks 
c) Vytvorenie Instagramového a Youtube profilu obstarávateľa pre 

realizáciu kampane 
d) Spracovanie a zverejnenie príbehu/blogu na webovú stránku 

projektu v počte 25 ks 
e) Príprava a zverejnenie postov na Facebook a Instagram v počte 

25 ks 
f) Zverejnenie článkov pomocou Strossle v počte 10 ks 
g) Online komunikácia využívajúca ďalšie online kanály - Youtube 
h) Príprava a realizácia kampaňového videa, 2 ks, dĺžka trvania 

jedného videa aspoň 1 min. 
i) Mediálne výstupy v počte min 5 ks: akceptujeme rozhlasovú, 

televíznu alebo printovú (aj online) formu mediálneho výstupu, 
uchádzač musí zvoliť min. jeden typ 
 

Ak sa v tejto Výzve odvolávame pri technických požiadavkách na predmet zákazky  
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby, a dochádza tým k znevýhodneniu alebo k 
vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov/služieb,  je možné predložiť ponuke aj 
ekvivalent v rovnakej, prípadne vyššej kvality. 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: Nie je potrebné určiť predpokladanú hodnotu 
zákazky. 

9. Termín dodania predmetu zákazky: komunikačná stratégia do 31.12.2022, 
ostatné postupne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy max. do 
30.04.2023 

10. Lehota na predloženie ponuky: do 18.10.2022 do 16:00 hod. 
11. Spôsob predloženia ponuky: emailom na jit.dvor@gmail.com 
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet zákazky (Pri 
neplatiteľoch DPH – najnižšia cena celkom). 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky doručené emailom označte v predmete 
emailu nasledujúcim textom „Cenová ponuka – Osvetová kampaň zameraná na 
stalking, cyberstalking a technologickú bezpečnosť“.  



- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 
DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu;  
s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá). 
b. Vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
(vzor – príloha č. 1) 
c. Doklad o oprávnení poskytovať službu: U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 
identifikovať príslušný register, obstarávajúci si preverí oprávnenie poskytovať 
službu na príslušných webových stránkach) 
d. Čestné vyhlásenie uchádzača: že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

14. Lehota viazanosti ponúk: do 15.11.2022 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Po vyhodnotení ponúk budú 
uchádzači informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk a úspešný uchádzač bude 
vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb, ktoré sú predmetom 
tohto verejného obstarávania. Bližšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené 
v Prílohe č. 2. 
 
 
S úctou, 
 
V Bratislave dňa 10.10.2022 
 
           
      ..........................................................  
       Mgr. Daša Malíková, PhD. 
       (Podpis, pečiatka) 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Popis projektu 
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria  
Príloha č. 3 - Tlačivo na predloženie ponuky na VO 

 


