
KREATIV GA spol s.r.o., Drevená 888, 924 01  Galanta  
 

 

 

V Galante, dňa 22.06.2020 

Vec: Doplnenie súťažných podkladov 
 

Vážený záujemca, 

 

Podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o VO) a na základe doručenej požiadavky na 

vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky „Súťaž - Marketingové služby a výroba 

relácií“ Vám zasielame doplnenie súťažných podkladov.  

 

(Pozn.: otázky uchádzačov uvádzame v pôvodnom znení.) 

 

1.Otázka:  

Aká je očakávaná dĺžka jednej časti?  

Odpoveď: 

 

Minimálna dĺžka každej relácie musí byť minimálne 25 minút. 

 

2.Otázka:  

Je potrebné zabezpečiť vlastného moderátora?  

Odpoveď: 

 

Každý dokumentárny film musí byť moderovaný, nahrávaný v teréne s odborníkmi v danej 

oblasti.  

 

3.Otázka:  

V akých lokalitách sa bude natáčať?  

Odpoveď: 

 

Galantsko-Šaliansky region, resp.otázka č.4 

 

4.Otázka:  

Aké činnosti sa budú natáčať?  

Odpoveď: 

 

Jednotlivé dokumentárne filmy nesú názvy:  

1. Múzeá a galérie regiónu 

2. Jedinečné kostoly okolia  

3. Osobnosti regiónu 

4. Prierez históriu Galanty 

5. Zaujímavosti obce Abrahám a okolia  



6. Vzácne vodné mlyny  

7. Prierez históriou mesta Šaľa 

8. Prierez histórie mesta Sereď 

9. Dejiny kaštieľov v regióne (minimálne štyroch) 

10. Kultúrno-spoločenské vyžitie v regióne 

11. Prechádzka zaujímavými parkmi  

12. Plesy a plesové zvyky  

 

5.Otázka:  

Je pri natáčaní obsahu sloboda voľby termínov a dohadovania prípadných rozhovorov alebo je 

nutné dodržiavať nejaký priebežný časový harmonogram?  

Odpoveď: 

 

Prvých šesť dielov sa dodáva do 60 dní od zaslania objednávky. Druhých šesť dielov do 

30.10.2020. 

 

6.Otázka:  

Je k dispozícii nejaká forma scenára? Ak áno, prosím o zaslanie. 

Odpoveď: 

 

Pre každý diel si dodávateľ sám robí kompletný scenár a spolu s tým rieši réžiu, strih a 

kameru. To znamená, že obstarávateľ si objednáva kompletne hotový dokumentárny film. 

 

7.Otázka:  

Bude podľa § 52 odstavec 2 toho istého zákona na základe povinnosti obstarávateľa umožnená 

účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 

ponúk? Ak účasť uchádzačov na otváraní ponúk umožnená nebude, prosím o odôvodnenie a 

uvedenie výňatku zo zákona, ktorému toto rozhodnutie podlieha. 

Odpoveď: 

 

Nakoľko predmetná zákazka sa obstaráva postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

117 Zákona po VO, § 52 sa na ňu nevzťahuje. Z tohto dôvodu bude otváranie ponúk 

neverejné. 

 

8.Otázka:  

Aká má byť dĺžka jednotlivých videí? 

Odpoveď: 

 

Minimálna dĺžka každej relácie musí byť minimálne 25 minút. 

 

9.Otázka:  

Aký je počet rozhovorov na kameru? 

Odpoveď: 

 

Minimálne 5 rozhovorov v každom diely. 

 



10.Otázka:  

Počíta sa vo videách aj s moderátorom? Ak áno, má byť práca moderátora súčasť cenovej ponuky? 

Odpoveď: 

 

Každý dokumentárny film musí byť moderovaný, nahrávaný v teréne s odborníkmi v danej 

oblasti.  

 

11.Otázka:  

Budú sa videá natáčať jednotlivo alebo hromadne? 

Odpoveď: 

 

Jednotlivo každý diel. 

 

12.Otázka:  

Budú sa videá natáčať v teréne? T.j. na rôznym miestach regiónu alebo v štúdiu? 

Odpoveď: 

 

V teréne, podľa bodu č.4. 

 

13.Otázka:  

Scenár bude dodaný obstarávateľom? 

Odpoveď: 

 

Pre každý diel si dodávateľ sám robí kompletný scenár a spolu s tým rieši réžiu, strih a 

kameru. To znamená, že obstarávateľ si objednáva kompletne hotový dokumentárny film. 

 

14.Otázka:  

20ks billboardov na 3 obdobia sa rozumie na každé obdobie 20ks alebo 20ks rozdeliť na 3 

obdobia ? 

Odpoveď: 

 

20ks billboardov na 3 obdobia sa rozumie 20ks x 3 obdobia, čiže 20+20+20 billboardov. 

 

15.Otázka:  

Časové obdobie realizácie relácie všetkých 12 častí? 

Odpoveď: 

 

Prvých šesť dielov sa dodáva do 60 dní od zaslania objednávky. Druhých šesť dielov do 

30.10.2020. 

 

16.Otázka:  

Koncept relácie je na nás ? Teda to ako to uchopíme? 



Odpoveď: 

 

Pre každý diel si dodávateľ sám robí kompletný scenár a spolu s tým rieši réžiu, strih a 

kameru. To znamená, že obstarávateľ si objednáva kompletne hotové dokumentárne filmy 

v počte 12 ks. 

 

 

 

Pozn.: 

V súvislosti s vysvetlením súťažných podkladov sa obstarávateľ rozhodol predĺžiť lehotu na 

predkladanie ponúk, nová lehota na  predkladanie ponúk je 02.07.2020 o 14:00 hod.  
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