Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-159-22

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Služby online marketingu“

1.

Vyhlasovateľ súťaže

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ alebo „Spoločnosť SPP“)
2.

Kontaktné osoby

Mgr. Daniela Víglaská
e-mail: daniela.viglaska@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4248, +421 905 254 667
Mgr. Kristína Nagyhajú
e-mail: kristina.nagyhaju@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4191, +421 911 704 487
3.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Služby online marketingu
4.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na realizáciu služieb online marketingu pre Vyhlasovateľa.
Služby tvoriace predmet obstarávania budú môcť v prípade požiadaviek využívať prostredníctvom
Vyhlasovateľa a jej príslušných odborných útvarov aj spoločnosti s majetkovou účasťou Vyhlasovateľa, a to
Nadácia SPP, Ekofond SPP, n.o., SPP CNG, s.r.o. a SPP CZ, a.s., spoločný podnik Brantner a iné právne
alebo ekonomicky pridružené entity k Vyhlasovateľovi, ktoré nebudú samostatnou zmluvnou stranou.
Špecifikácia predmetu obstarávania:
Príprava on-line komunikačných stratégií, návrh a následná realizácia online imidžových a produktových
kampaní s využitím komunikačných kanálov v online prostredí, v súlade s obchodnými cieľmi a stratégiou
značky SPP.
Požadované služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tvorba digitálnej stratégie a stratégie značky.
Tvorba a kompletný servis pri realizácií online kampaní.
UX/UI dizajn webových stránok, portálov a aplikácií.
Návrh mobilných aplikácií.
SEO (Search Engine Optimization) a tvorba obsahu na webové stránky.
Content marketing – tvorba rôznych formátov a techník.
Nákup online mediálneho priestoru, správa a optimalizácia online kampaní.
Marketingová automatizácia.
Stratégia na sociálnych sieťach.

Strana 1 z 11

Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-159-22

I. Služby online marketingu v rámci mesačného paušálu zahŕňajú:
a) Návrh online kampaní a online aktivít ako súčasť komunikácie s prepojením na ciele predaja stanovené
pre online kanál (výkonnostný marketing) a stanovené KPI´s, príprava časových a produkčných
harmonogramov ku kampaniam, návrh kampaňových stránok.
b) Návrh a rozpracovanie on-line komunikačných formátov (bannery, inzeráty, videá, newslettre, SMS, online články, podcasty a pod.) na základe kľúčového vizuálu.
c) Personalizovaná online komunikácia (integrácia a nastavenie nástrojov pre marketingovú automatizáciu,
reporting, návrh a nasadenie scenárov a personalizovaných kampaní, atď.).
d) Kompletná online analytika (web, reklamné systémy, sociálne siete a iné) ako podpora pre jednotlivé
aktivity výkonnostného marketingu prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, využívané
reklamné systémy a iné).
e) Optimalizácia pre vyhľadávače SEO - analýza kľúčových slov, návrh úpravy štruktúry, optimalizácia
onpage/offpage faktorov, linkbuilding, atď.
f) Realizácia PPC (Pay Per Click), DSP (Demand Side Platforms), remarketing a retargeting návštevníkov
stránok Vyhlasovateľa.
g) Správa profilov Vyhlasovateľa, prípadne spoločností s majetkovou účasťou spoločnosti Vyhlasovateľa, na
sociálnych sieťach a iných platformách, komunity manažment.
h) Návrh a realizácia opatrení na online marketingových kanáloch a nástrojoch (webová stránka, microsites,
aplikácie a iné) za účelom zlepšovania užívateľskej skúsenosti (user experience - UX), zákazníckej
skúsenosti (customer experience - CX), optimalizácie konverzného pomeru (conversion rate optimization
- CRO) a zákazníckych ciest.
i) Zabezpečenie merania a základného testovania komunikácie v rôznych online kanáloch (A/B testing,
heatmaps, recordings, funnels a iné), prípadne vývoj nových web stránok a aplikácií.
j) Zabezpečenie komplexného a jednotného obsahového marketingu, pod ktorým rozumieme stanovenie
obsahovej stratégie, návrh a tvorbu textov (copywriting) webových stránok, príspevkov na sociálnych
sieťach a iných formátov podľa potreby Vyhlasovateľa.
k) Návrh a využívanie nových kreatívnych formátov.
l) Zabezpečenie jazykových korektúr v slovenskom jazyku alebo iných jazykových mutáciách podľa potreby.
m) Zabezpečenie e-mail marketingu, pod ktorým rozumieme návrh a tvorbu obsahu a vzhľadu
prostredníctvom šablón e-mailov, rozosielanie e-mailov prostredníctvom nástrojov pre hromadné
rozosielanie e-mailov (napr. Mailchimp, Mandrill a iné), správa a udržiavanie databázy kontaktov,
realizácia aktivít pre získavanie kontaktov, vyhodnotenie, optimalizácia, A/B testovanie e-mailových
kampaní.
n) Zabezpečenie SMS marketingu, pod ktorým rozumieme návrh a tvorbu obsahu SMS správ, realizácia
aktivít pre získavanie kontaktov, vyhodnotenie a optimalizácia SMS kampaní.
o) Návrh a nákup online mediálneho priestoru, správa a optimalizácia online kampaní.
p) Zabezpečenie online marketingových nástrojov a služieb (napr. Mailchimp, Exponea, ZoomSphere, Hotjar,
Marketing miner, Survey Monkey a iné) na základe požiadaviek Vyhlasovateľa, vrátane nákupu licencií,
predplatného a kreditov. Pod zabezpečením sa rozumejú hlavne konzultácie pri výbere vhodného nástroja
a služieb, zabezpečenie nakúpenia, nastavenia, optimalizácie využívania a zaškolenia na prácu s
nástrojmi a službami.
q) Príprava podkladov pre realizáciu menších úprav webových stránok, microsites, aplikácií a iné na základe
potrieb zistených testovaním a analýzami.
r) Sledovanie legislatívy súvisiacej s online komunikáciou a návrh opatrení za účelom dodržiavania
súvisiacej legislatívy.
s) Príprava podkladov pre dodávateľa webu Vyhlasovateľa, koordinácia činností a podkladov s ostatnými
dodávateľmi Vyhlasovateľa (reklamná agentúra).
II. Služby online marketingu nad rámec mesačného paušálu zahŕňajú:
Služby požadované od dodávateľa
a) Tvorba digitálnej stratégie a stratégie značky.
b) Návrh a úpravy dizajn manuálu pre online komunikáciu, návrh a úprava dizajn manuálu pre webové
stránky a aplikácie.
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c) Návrh a tvorba nových internetových stránok (korporátna stránka, mikrostránky a pod.) a rozvoj aplikácií
(internetové a mobilné).
d) Zabezpečenie činností (napr. grafické návrhy, UX, programovanie a iné) pre projekty Vyhlasovateľa (napr.
portál, aplikácie a iné) a poskytnutie súčinnosti dodávateľom Vyhlasovateľa.
e) Tvorba a programovanie internetových aplikácií, videí, flash prezentácií, online simulácií, animácií,
screensaverov a pod.
f) Analýza online komunikácie konkurencie, mediálny a kreatívny monitoring online komunikácie
konkurencie – 2x ročne.
g) Nové trendy v online komunikácii – 1x ročne
h) Analýza online správania odberateľov energií a užívateľov v online prostredí.
i) Návrh, realizácia a kompletné zabezpečenie súťaží.
Služby zabezpečované tretími stranami
a) Nákup online priestoru v rôznych kanáloch.
b) Zabezpečenie online marketingových nástrojov a služieb (napr. Mailchimp, Exponea, ZoomSphere, Hotjar,
Marketing miner, Survey Monkey a iné) na základe požiadaviek Vyhlasovateľa, vrátane nákupu licencií,
predplatného a kreditov.
c) Zabezpečenie online špecifických riešení (napr. virtuálna realita a pod.).
d) Nákup videí a obrázkov z imidžbanky.
e) Nákup a distribúcia cien pri zabezpečení súťaží.
f) Zabezpečenie prekladov textov v online komunikácii do iných jazykov (napr. anglický jazyk).
g) Príprava scenárov, vyhotovenie videoreportáže, vyhotovenie videí, fotografií, atď.
Ostatné súvisiace služby vrátane nastavenia značky pre digitálne prostredie.
Rozsah plnenia v rámci paušálnych služieb:
Navrhovateľ, s ktorým bude uzatvorená rámcová zmluva musí mať k dispozícii počas platnosti rámcovej
zmluvy realizačný tím pre potreby plnenia služieb online marketingu v minimálnom rozsahu osôb na pozíciách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Online stratég
1 Content manažér
1 Copywriter
1 Media planner a buyer
1 Performance digital manager
1 Social media manager
1 UX/UI dizajner
1 Art director
1 Grafic dizajner
1 Data Scientist
1 Online account manažér
1 Korektor

v rozsahu cca 3 930 hodín/rok, t.j. cca 328 hod. / mesiac kumulatívne, t.j. pre všetky pozície spoločne.
Požiadavka Vyhlasovateľa na exkluzivitu:
Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu s Vyhlasovateľom nebude poskytovať rovnaké služby, ako je
predmet obstarávania pre žiadnu tretiu osobu s rovnakým predmetom podnikania (v rozsahu hlavných činností
predmetu podnikania) ako má Vyhlasovateľ, resp. pre žiadnu tretiu osobu, ktorá je držiteľom povolenia na
dodávku plynu alebo elektriny vydaného v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení alebo
predchádzajúcich právnych predpisov.
Obstarávanie sa uskutoční v dvoch kolách:
1. kolo - dokladová časť
2. kolo - kvalitatívne a cenové návrhy
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5.

Typ zmluvy

Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní
služieb online marketingu (ďalej len „rámcová zmluva“ alebo „zmluva“) uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré sa stanú
obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“), sú súčasťou súťažných
podkladov k tejto obchodnej verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“).
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je navrhovateľ povinný
zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí súčasť súťažných podkladov.
6.

Doba trvania záväzkového vzťahu

3 roky odo dňa platnosti a účinnosti rámcovej zmluvy, s možnosťou opcie na predĺženie platnosti rámcovej
zmluvy o 1 rok, a to aj opakovane.
7.

Súťažné podklady a vysvetľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorý požiadal Vyhlasovateľa o poskytnutie
súťažných podkladov.
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je možné Vyhlasovateľovi doručiť najneskôr do 13.07.2022 15:00
hod. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť Vyhlasovateľovi doručená v elektronickej forme
prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktných osôb uvedených v bode 2. tohto
oznámenia.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí obsahovať:
-

obchodné meno
sídlo
IČO
kontaktnú osobu s telefonickým a emailovým kontaktom navrhovateľa.

Prílohou písomnej žiadosti bude Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh (vzor
tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia).
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže vyhlasovateľovi predložiť len subjekt, ktorý má oprávnenie
na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže, t.j. oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom súťaže.
Doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa nepožaduje predložiť, ak je možné
podmienku overiť z verejne dostupného zdroja ako www.orsr.sk, inak sa podmienka preukazuje scanom
originálu dokumentu o oprávnení podnikať.
Každý subjekt, ktorému boli poskytnuté súťažné podklady, je povinný potvrdiť Vyhlasovateľovi prevzatie
súťažných podkladov najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich prevzatí, a to formou správy e-mailovej pošty
odoslanej na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Vyhlasovateľa. Súťažné podklady Vyhlasovateľ poskytuje
výlučne v elektronickej forme prostredníctvom portálu proebiz.com.
Navrhovateľ je oprávnený požiadať Vyhlasovateľa o vysvetlenie alebo doplnenie informácií uvedených v tomto
Oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch, a to na základe písomnej
žiadosti doručenej elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb Vyhlasovateľa
uvedených v bode 2. tohto oznámenia.
Žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie informácií podľa
predchádzajúcej vety je potrebné doručiť Vyhlasovateľovi najneskôr v lehote do 14.07.2022, 12:00 hod.
8.

Spôsob podávania návrhov

Návrh musí byť spracovaný a predložený v súlade s vyhlásenými podmienkami súťaže uvedenými v tomto
oznámení a v poskytnutých súťažných podkladoch. Návrhy sa podávajú v elektronickej forme prostredníctvom
e-aukčného portálu proebiz.com. Podrobné požiadavky na obsah, formu a spôsob predkladania návrhov sú
upravené v súťažných podkladoch.
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Navrhovateľ môže predložiť iba jeden návrh. Navrhovateľ, ktorý v tejto obchodnej verejnej súťaži predkladá
Vyhlasovateľovi svoj návrh, nemôže byť v tej istej obchodnej verejnej súťaži členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá návrh.
Návrhy budú predkladané elektronicky na portál proebiz.com v dvoch kolách:
1.kolo - Navrhovatelia predložia dokladovú časť na preukázanie splnenia podmienok účasti.
2.kolo - Výzva na predloženie kvalitatívnych návrhov a cenových návrhov bude zaslaná len tým
navrhovateľom, ktorí splnili podmienky účasti.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Návrh musí byť spracovaný a predložený na celý predmet tejto obchodnej verejnej súťaže.
9.

Lehota na podávanie návrhov

Lehota na podávanie návrhov 1.kolo je stanovená do 19.07.2022 10:00 hod.
Návrhy musia byť predložené Vyhlasovateľovi vo forme a spôsobom určeným v súťažných podkladoch vo
vyššie uvedenej lehote na predkladanie návrhov. Na návrhy doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo
predložené v inej ako stanovenej forme alebo iným ako stanoveným spôsobom sa nebude prihliadať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť stanovenú lehotu na podávanie návrhov. V takom prípade bude
oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie návrhov zverejnené rovnakým spôsobom ako toto oznámenie
o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí stanovenej lehoty na podávanie návrhov. Do uplynutia
stanovenej lehoty na podávanie návrhov je navrhovateľ oprávnený vziať predložený návrh späť a prípadne ho
nahradiť novým návrhom. Späťvzatý návrh sa neotvára a pri vyhodnotení návrhov sa naň neprihliada.
10. Podmienky účasti
Tejto obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten navrhovateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky
účasti. Podrobné podmienky týkajúce sa preukazovania a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti sú
upravené v súťažných podkladoch.
A. Osobné postavenie:
1. Navrhovateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu súťaže (oprávnenie poskytovať
služby, ktoré sú predmetom súťaže) – preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iným dokladom o
oprávnení podnikať, zahraničný subjekt predloží relevantný doklad v zmysle platnej legislatívy v krajine
jeho sídla. Predložený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie návrhov;
2. Navrhovateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin – preukazuje
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa;
3. Navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho
sídla alebo miesta podnikania – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa súťažných podkladov, alebo v časti týkajúcej sa poistného na sociálne poistenie potvrdením
vystaveným v súlade s §293ew zákona o sociálnom poistení*;
*V súvislosti s ochorením COVID – 19 boli, za účelom zmiernenia ekonomických dopadov, okrem iného,
prijaté aj legislatívne opatrenia týkajúce sa poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť
zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne
zárobkovo činná osoba.
V súlade s uvedeným, bude Vyhlasovateľ posudzovať navrhovateľa ako navrhovateľa, ktorý spĺňa
podmienku účasti podľa bodu 3 v časti nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, v prípade, ak navrhovateľ
preukáže, že má predĺženú splatnosť poistného, ktoré je povinný platiť, v súlade s § 293ew ods. 2 písm. b)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona 68/2020 Z. z a v súlade s nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. z 20.mája 2020 o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase
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mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 v platnom znení.
Obdobne postupuje navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo overiť splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 3 (v časti týkajúcej
sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni) u úspešného navrhovateľa, po uplynutí termínu predĺženia
splatnosti uvedených nedoplatkov, resp. pohľadávok.
4. Na majetok navrhovateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – preukazuje
čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa;
5. Navrhovateľ sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením tejto obchodnej verejnej
súťaže závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva
podľa osobitných predpisov – preukazuje čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym zástupcom
navrhovateľa;
6. Navrhovateľ nie je sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o medzinárodných sankciách“), navrhovateľ nie je priamo alebo nepriamo
vlastnený alebo ovládaný sankcionovanou osobou a/alebo akýkoľvek z predstaviteľov navrhovateľa alebo
osôb konajúcich v mene navrhovateľa nie je sankcionovanou osobou - preukazuje čestným vyhlásením
podpísaným štatutárnym zástupcom navrhovateľa.
Predložené doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace od lehoty na predkladanie návrhov.
B. Technická alebo odborná spôsobilosť
Za účelom preukázania technickej a odbornej spôsobilosti plniť predmet súťaže je navrhovateľ povinný
predložiť Vyhlasovateľovi:
1. Zoznam min. 3 poskytnutých služieb (referencií) za tri roky predchádzajúce lehote na predkladanie
návrhov v tejto obchodnej verejnej súťaži, s rovnakým predmetom ako je predmet obstarávania,
realizované pre klienta s cieľom podpory značky, produktu alebo služby a CSR aktivít v kumulatívnom
objeme za 3 roky minimálne vo výške 500 000,- EUR bez DPH od minimálne 2 rôznych odberateľov.
Najmenej jedna z poskytnutých služieb uvedená v zozname pre jedného odberateľa, iného ako je
spoločnosť SPP, musí byť v kumulatívnej výške za 1 rok minimálne vo výške 150 000,- EUR bez
DPH.
Požaduje sa, aby predložené referencie zahŕňali komplexné služby, a to v rozsahu realizácie kampaní,
vrátane produkcie a nákupu online médií, t.j. celkové vynaložené online prostriedky (online spend).
Zoznam poskytnutých služieb (referencií) musí zahŕňať:
-

-

obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si Vyhlasovateľ môže overiť
údaje uvedené v zozname;
krátky popis predmetu dodávky;
termín realizácie služieb;
celkovú cenu v EUR bez DPH, ktorá bola fakturovaná. V prípade cudzej meny sa uvedie celková cena
v pôvodnej mene a v mene EUR. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej
banky platný ku dňu doručenia vyhlásenia obstarávania. Pokiaľ z dôvodov vyplývajúcich zo zmluvných
záväzkov navrhovateľa, navrhovateľ nemôže uviesť presnú výšku fakturácie, predloží čestné
vyhlásenie o splnení minimálnej požadovanej výšky referenčnej hodnoty plnenia alebo v čestnom
vyhlásení uvedie aspoň rozpätie;
vyhodnotenie efektivity kampane a KPI´s a ich naplnenie;
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informáciu o získanom ocenení alebo nominácii na ocenenie (short list) spoločnosti alebo člena tímu
v oblasti online marketingových súťaží, ak ním disponuje.
Predložený zoznam poskytnutých služieb (referencií) musí zahŕňať minimálne realizáciu
nasledovných služieb, typov kampaní a komunikácie pre iného odberateľa ako je Vyhlasovateľ:
-

Kampaň na podporu predaja produktov alebo služieb v online prostredí, s uvedením nasledovných údajov:
- obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
- meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si Vyhlasovateľ môže
overiť údaje uvedené v zozname zrealizovaných kampaní;
- názov kampane;
- krátky popis obsahu kampane; uviesť využité kanály minimálne v rozsahu – web, reklamný systém
Google, sociálne siete (min. Facebook, Instagram, YouTube), s využitím natívnej reklamy, ktorá
dosiahla stanovené výkonnostné KPI;
- online spend na médiá v min. hodnote 50 000,- EUR za prvé dva mesiace (v prípade, že trvá
kampaň viac ako dva mesiace);
- termín realizácie;
- trvanie kampane;
- informáciu o získanom ocenení alebo nominácii na ocenenie (short list) spoločnosti alebo člena
tímu v oblasti online marketingových súťaží, ak ním disponuje.
Kampaň na podporu značky alebo CSR aktivít v online prostredí, s uvedením nasledovných údajov:
-

-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si Vyhlasovateľ môže
overiť údaje uvedené v zozname zrealizovaných kampaní;
názov kampane;
krátky popis obsahu kampane; uviesť využité kanály minimálne v rozsahu – web, reklamný systém
Google, sociálne siete (min. Facebook, Instagram, YouTube), s využitím natívnej reklamy, ktorá
dosiahla stanovené výkonnostné KPI;
online spend na médiá v min. hodnote 20 000,- EUR (v prípade, že trvá kampaň viac ako dva
mesiace);
termín realizácie;
trvanie kampane;
informáciu o získanom ocenení alebo nominácii na ocenenie (short list) spoločnosti alebo člena
tímu v oblasti online marketingových súťaží, ak ním disponuje.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo overiť predložené referencie, najmä telefonicky a formou
elektronickej komunikácie.
2. Zoznam vybraných členov tímu, ktorí sa v prípade úspechu navrhovateľa budú podieľať na plnení
predmetu obstarávania.
Navrhovateľ predloží zoznam členov tímu, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky a ich údaje
o praxi spolu s referenciami zrealizovaných kampaní za obdobie 3 rokov predchádzajúcich lehote na
predkladanie návrhov v tejto obchodnej verejnej súťaži, na ktorých sa aktívne podieľali/pracovali.
Zároveň sa požaduje predloženie zoznamu získaných ocenení alebo nominácií na ocenenie (tzv. shortlist
– nominácia/umiestnenie na niektorom z prvých piatich miest v poradí) pre predložené referenčné
kampane spoločnosti/agentúry alebo členov tímu v oblasti online marketingových súťaží. Navrhovateľ
uvedie najmä ocenenia alebo nominácie: Digital Pie, Zlatý klinec, EFFIE, DCA (Digital Communication
Awards), Cresta Awards, New York Festivals, Golden Drum, ADCE Awards, Flema, Digital Agency of the
Year, The Most Creative Agency Awards, alebo aj iné.
Kľúčoví členovia tímu:
Spoločnosť SPP požaduje splnenie minimálnych podmienok pri nasledovných kľúčových členoch tímu:
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Online account manažér
- prax na tejto pozícií posledné 4 roky, vyžaduje sa prehľad a znalosť online prostredia, online
komunikácie a prehľad o developmente a programovaní webov a webových aplikácií, aby bola
zabezpečená bezproblémová spolupráca a prevzatie zadaní.

Online stratég
- prax na tejto pozícii posledné 4 roky, vyžaduje sa preukázanie riadenia úspešných online komunikačných
kampaní na základe získaných ocenení alebo nominácií v súťažiach medzi digitálnymi agentúrami.
Performance manager
– prax na tejto pozícií posledné 3 roky, vyžaduje sa skúsenosť v oblasti správy, analýzy, vyhodnocovania
a optimalizácie online výkonnostných kampaní, skúsenosti je potrebné doložiť referenciami o
realizovaných online kampaniach podľa stanovených KPI od klienta.
Social media manager
– prax na tejto pozícii posledné 3 roky, vyžaduje sa priama skúsenosť s plánovaním obsahu na sociálne
siete, strategické myslenie, ovládanie trendov a využívanie algoritmu, skúsenosti je potrebné doložiť
ukážkami práce na sociálnych sieťach.
Art Director
- prax na tejto pozícii posledné 3 roky, skúseností s vytváraním kreatívnych návrhov rôznych formátov pre
online komunikáciu a tvorby UI dizajnu pre webové stránky a aplikácie.
UX a UI dizajnér
- prax na tejto pozícii posledné 3 roky, skúsenosti v oblasti návrhu webových a portálových stránok,
aplikácii v zmysle aktuálnych pravidiel CX, grafický dizajn stránok.
Všetky uvedené osoby navrhnuté na jednotlivé pracovné pozície preukazujú svoju odbornú prax a
odbornú kvalifikáciu predložením údajov o získanej praxi na požadovanú pracovnú pozíciu a
predložením referencií o zrealizovaných kampaniach s údajmi minimálne v nasledovnej štruktúre:
• Údaje o odbornej praxi na pracovnú pozíciu, ktorú bude člen tímu zastávať u Vyhlasovateľa:
- obchodné meno spoločnosti, názov pracovnej pozície, stručný popis pracovnej náplne a obdobie
pôsobenia (od-do).
• Referencie člena tímu na požadovanej pozícii:
- zoznam 2 referencií/zrealizovaných kampaní, vrátane ukážok (pdf. formát, max. 10 strán), na ktorých
riešení sa osoba podieľala na rovnakej pracovnej pozícii, na akú je navrhnutá pre spoločnosť SPP.
Zoznam referencií musí obsahovať:
-

obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa;
meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si spoločnosť SPP môže
overiť údaje uvedené v referenciách;
krátky popis služby/zrealizovanej kampane;
termín realizácie kampane;
dĺžka trvania kampane;
informáciu o získanom ocenení alebo nominácii na ocenenie (short list) spoločnosti alebo člena tímu
v oblasti online marketingových súťaží, ak ním disponuje.

Každý požadovaný kľúčový člen tímu musí byť reprezentovaný jednou osobou. Žiadna navrhovaná
osoba/člen tímu nesmie pokrývať viac ako jednu požadovanú pozíciu kľúčového člena tímu.
Navrhovateľ je povinný plniť predmet obstarávania prostredníctvom vybraných odborne kvalifikovaných
osôb. V prípade, ak počas platnosti Rámcovej zmluvy dôjde k zmene týchto osôb a niektorá z nich sa
nemôže zúčastňovať na realizácii predmetu plnenia, je dodávateľ povinný garantovať zabezpečenie
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rovnako kvalifikovanej náhrady. Navrhovaná náhradná osoba musí spĺňať všetky kvalifikačné kritériá
kladené na jej pozíciu a spoločnosť SPP si vyhradzuje právo navrhnutú náhradnú osobu vopred schváliť.
3. Zoznam získaných ocenení alebo nominácií
Navrhovateľ predloží zoznam získaných ocenení alebo nominácií na ocenenie (tzv. shortlist –
nominácia/umiestnenie na niektorom z prvých piatich miest v poradí) spoločnosti/agentúry alebo členov
tímu v oblasti online marketingových súťaží. Navrhovateľ uvedie najmä ocenenia alebo nominácie: Digital
Pie, Zlatý klinec, EFFIE, DCA (Digital Communication Awards), Cresta Awards, New York Festivals,
Golden Drum, ADCE Awards, Flema, Digital Agency of the Year, The Most Creative Agency Awards, alebo
aj iné za obdobie rokov 2019 až 2022.
Na preukázanie získaných ocenení alebo nominácií navrhovateľ predloží v prílohe zoznamu fotokópie
dokladov o získaných oceneniach v súťažiach v oblasti online marketingu za obdobie rokov 2019 až 2022.
Vyhlasovateľ uzná aj predloženie informácie o umiestnení na tzv. „shortlist“ t.j. umiestnenie na niektorom
z prvých piatich miest v poradí v súťaži pre oblasť online marketingu za obdobie rokov 2019 až 2022.
V prípade, ak nie je možné predložiť fotokópiu dokladu získaného ocenenia alebo umiestnenia v poradí,
navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie o získaní predmetného ocenenia alebo nominácie/poradia.
Minimálna požiadavka: Spoločnosť SPP požaduje, aby navrhovateľ disponoval najmenej jedným získaním
ocenením, alebo aspoň jednou nomináciou na „short liste“ v zmysle vyššie uvedeného.
C. Finančné alebo ekonomické postavenie
Nevyžaduje sa.
D. Ďalšie náležitosti návrhu
1. Čestné vyhlásenie navrhovateľa:
i. v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania uvedenými
v súťažných podkladoch a ich prílohách, ktoré v súvislosti s týmto procesom obstarávania prevzal,
vrátane návrhu zmluvných podmienok,
ii. doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné,
iii. navrhovateľ má alebo nemá v úmysle zabezpečiť plnenie z rámcovej zmluvy prostredníctvom
subdodávateľa/-ov, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa/-ov v rozsahu:
obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa, údaj o podiele, rozsahu subdodávky v %,
iv. v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s Vyhlasovateľom bude dodržiavať princípy, postoje
a normy Vyhlasovateľa v oblasti etického správania uvedené v Kódexe správania SPP, ktorý je
zverejnený na webovom sídle Vyhlasovateľa (www.spp.sk)
v. v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s Vyhlasovateľom neposkytne finančné prostriedky alebo
majetok akejkoľvek sankcionovanej osobe v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o medzinárodných sankciách“) a ani nebude držať alebo inak
kontrolovať žiadne finančné prostriedky alebo majetok akejkoľvek sankcionovanej osoby a že sa
zdrží výkonu akýchkoľvek činností, ktoré sú predmetom medzinárodnej sankcie v zmysle Zákona
o medzinárodných sankciách
2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že bude plniť predmet obstarávania prostredníctvom vybraných
odborne kvalifikovaných osôb, vybraných členov tímu, ktorými preukázal v návrhu odbornú
spôsobilosti na plnenie predmetu obstarávania.
3. Plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej navrhovateľa pri predložení návrhu, ak návrh
podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista navrhovateľa.
11. Zábezpeka
Nevyžaduje sa.
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12. Otváranie návrhov
Otváranie návrhov je neverejné.
13. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Ekonomicky najvýhodnejší návrh
13. Spôsob výberu najvýhodnejšieho návrhu
Vyhlasovateľ uzavrie rámcovú zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil podmienky účasti, bude vyzvaný
na predloženie kvalitatívneho a cenového návrhu v 2. kole, jeho návrh zodpovedá podmienkam
stanoveným v tomto oznámení a v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa
stanovených hodnotiacich kritérií sa umiestni na prvom mieste v poradí.
Podrobné podmienky týkajúce sa vyhodnotenia návrhov sú upravené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť rámcovú zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
14. Lehota pre oznámenie vybraného návrhu a uzavretie rámcovej zmluvy
Po finálnom vyhodnotení návrhov (2. kolo) sa úspešnému navrhovateľovi odošle písomné oznámenie
o prijatí jeho návrhu. Neúspešným navrhovateľom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich návrh sa
odmieta. Úspešný navrhovateľ bude písomne vyzvaný na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu rámcovej
zmluvy v lehote stanovenej vo výzve.
Výsledok tejto obchodnej verejnej súťaže bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto
oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Predmetom zverejnenia bude identifikácia úspešného
navrhovateľa v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO.
15. Lehota viazanosti návrhov
Navrhovatelia sú svojimi návrhmi viazaní do zverejnenia výsledku tejto obchodnej verejnej súťaže,
najneskôr do 31.10.2022.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej uplynutím. Predĺženie lehoty
sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verenej
súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti
návrhov.
16. Dôležité právne informácie:
Táto obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Toto obstarávanie nie je verejným obstarávaním v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením návrhu
a účasťou navrhovateľa v tejto obchodnej verejnej súťaži.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky súťaže uvedené v tomto oznámení
a/alebo v súťažných podkladoch. Prípadné zmeny alebo doplnenia súťažných podmienok budú
zverejnené rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Zrušenie sa zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto obchodná verejná súťaž vyhlásená.
Toto oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa
a zároveň sa za účelom podpory účasti v obchodnej verejnej súťaži zverejňuje aj na portáloch
www.verejnesutaze.sk a www.ezakazky.sk.
Ďalšie súvisiace informácie, podklady, dokumentácia a komunikácia Vyhlasovateľa, ktoré smerujú najmä
k vysvetľovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže, zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže
(napr. zmena lehoty na predkladanie návrhov, predĺženie lehoty viazanosti návrhov, atď.), prípadne
Strana 10 z 11

Evidenčné číslo obstarávania: VI-OVS-159-22

k zrušeniu obchodnej verejnej súťaže a informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže, budú
zverejnené iba na webovej stránke Vyhlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že pojem v texte tohto
oznámenia „zverejnenie rovnakým spôsobom, akým bola obchodná verejná súťaž zverejnená“ (vo
všetkých gramatických tvaroch), sa interpretuje ako zverejnenie príslušnej informácie na webovej stránke
Vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ
preto odporúča
sledovať
webovú stránku
Vyhlasovateľa
https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/obstaravanie/
Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie – poskytnutie súťažných podkladov a príloh
Dátum zverejnenia: 27.06.2022
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