
 

 
SÚŤAŽ NÁVRHOV 
 

 
Súťažné podmienky 

 

Košice Región Turizmus vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov  
podľa § 847 až 849 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov platných v SR  
  
Názov súťaže:  
SÚŤAŽ O GRAFICKÝ NÁVRH PRE VIZUÁL PODUJATIA „LETECKÉ DNI KOŠICKÉHO 
KRAJA“ 
 
Cieľ súťaže:  
Návrh vizuálnej identity, grafickej prezentácie podujatia „Letecké dni Košického 
kraja“. 

Identifikácia vyhlasovateľa: 
 
Košice Región Turizmus (KRT) 
Sídlo: Hlavná 48, 040 01, Košice 
Štatutárny zástupca:  Ing. Rastislav Trnka  
IČO: 42319269    
DIČ: 2023656833     
Tel.:  +421 910 924 823 
Internetová stránka: https://org.kosiceregion.com 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu.: SK75 5600 0000 0070 5140 2001       

Košice Región Turizmus (Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj) 
Organizácia  zaoberajúca sa destinačným manažmentom (marketing + rozvoj 
cestovného ruchu v destinácii) pre územie Košického kraja.   
 
Charakteristika podujatia: 
 
Podujatie „Letecké dni Košického kraja“ sa bude konať v roku 2021 už po štvrtý krát. 
Podujatie má veľký potenciál, aby sa stalo podujatím s medzinárodným presahom. 

https://org.kosiceregion.com/


 

Svedčia o tom aj doterajšie čísla návštevnosti (rok 2019 cca 20 000 návštevníkov). 
Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckých ukážok akrobatických a 
vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. 
Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti aj dospelých 
návštevníkov. 
Účinkujúci a návštevníci sú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.  
 
Predpokladaný percentuálny podiel návštevníkov: 
- rodiny s deťmi: 50% 
- mladí ľudia (18-35): 20% 
- stredný vek (35-55): 20% 
- seniori (55 +): 10% 
 
Termín podujatia: 28. - 29.august 2021 
 
Termíny súťaže: 
 
Súťaž je vyhlásená dňom 11.5.2021 zverejnením Súťažných podmienok na 
internetovej stránke Košice Región Turizmus  (org.kosicereigon.com)  
 
Prihlasovanie do súťaže/odovzdanie návrhov: 11.5.2021 - 31.5.2021 
Uzávierka súťaže je 31.5.2021 do 16:00 hod. 

Vyhodnotenie súťaže: 3.6.2021 
Oznámenie výsledkov autorom: 8.6.2021 
 
Predmet a účel súťaže: 
  
Predmetom súťaže je získanie kreatívnych grafických návrhov pre vizuál podujatia 
“Letecké dni Košického kraja“. Hlavným cieľom je vytvoriť vizuálny balík/set, ktorým 
sa bude dané podujatie dlhodobo prezentovať verejnosti a ktorý stane sa jeho 
vizuálnou identitou s dôrazom na cieľ podujatia stať sa najväčším podujatím v 
Košickom kraji a odlíšiť sa od podobného podujatia - Medzinárodné letecké dni 
SIAF.  
 
Súťažný návrh MUSÍ zahŕňať: 
 

- návrh loga podujatia, vizuálnu identitu so základným definovaním loga 
 

o minimálna povolená veľkosť loga; 
o použitie fontov 
o špecifikácia farebnosti (CMYK, RGB, Pantone) 
o ochranná zóna loga 
o zakázané verzie loga 



 

o iné dôležité informácie technického charakteru a ďalšie vlastnosti loga, ktoré sú 
potrebné pre jeho správne používanie v rôznych materiáloch a kontextoch 
 

- návrh pre online marketingové formáty podujatia 
 

o facebook (fanpage Terra Incognita, Košice Region), 
instagram (Košice Region) 
 

- návrh pre offline marketingové formáty podujatia 
 

o návrh billboardu 
o návrh plagátu A2 

o návrh plagátu 297x105mm 

o návrh programového letáku A4 zloženej na formát DL 

 
- návrh webovej stránky podujatia - návrh hlavnej stránky a podstránky 

 
Bližšiu špecifikáciu pre grafický návrh vizuálu podujatia nájdete v prílohe č. 1.  
 
Účelom súťaže je výber dodávateľa grafického riešenia s čo najzaujímavejším 
návrhom, ktorý môže byť následne vyhlasovateľom realizovaný. 
 
Požiadavky na návrh: 
 
Grafický návrh musí reflektovať charakter podujatia a musí byť ľahko 
identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni. Musí ísť o 
originálny návrh s vlastnou grafikou. Návrh by mal zachytiť odlišnosť podujatia 
v porovnaní s Medzinárodnými leteckými dňami SIAF, zvýrazniť jeho špecifickosť 
a regionálnosť, ako aj potenciál podujatia na rast, s cieľom stať sa najväčším 
regionálnym podujatím s medzinárodným presahom v kraji. Návrhy musia 
obsahovať logá organizátorov: Košického samosprávneho kraja a Aeroklub Košice.  
 
Súčasná vizuálna identita podujatia: 
 
Vizuálna identita podujatia sa rokmi menila, príklady minuloročných prezentácií 
podujatia sú súčasťou prílohy č.3.  
 
Podmienky prijatia do súťaže: 
 
Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky. Účastníkmi môžu byť 

právnické aj fyzické osoby.  

 



 

Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne dva rozdielne 

návrhy. 

Návrh musí byť originálnym dielom autora/ov. Finálny návrh musí byť dodaný v 

elektronickej forme vo vektorovej grafike .pdf, .ai alebo .eps. Náhľady vo formáte 

jpg. Použité farby  musia byť definované v stupnici CMYK (RGB,RAL). Povinnou 

súčasťou návrhu je aj textový komentár návrhu v rozsahu do 2500 znakov. 

V prípade, že súťažný návrh nebude obsahovať niektoré náležitosti definované 
týmito súťažnými podmienkami, vyhlasovateľ má právo si ich od účastníka 
dodatočne vyžiadať.  
 

Druh súťaže návrhov: 
 
Verejná neanonymná jednokolová súťaž vyhlásená pre vopred neurčený počet 
účastníkov.  
 

Osoby vylúčené z účasti : 
 
Súťaže sa nemôže zúčastniť ten, kto vypracoval súťažné podmienky alebo ten, kto 
vypracoval hodnotiace kritériá súťaže.   
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú s vyhlasovateľom v pracovnom pomere, 
alebo sú evidované ako osoby či organizácie, ktoré majú zákaz zúčastňovať sa na 
verejnom obstarávaní.  
Členovia hodnotiacej komisie nesmú byť účastníkmi súťaže, t. j. autormi, ani 
konateľmi alebo členmi správnych orgánov právnických osôb predkladajúcich 
návrhy do súťaže. 
 
Postup pri otváraní a overení súťažných návrhov: 
 
Overenie súťažných návrhov je neverejné. Všetci účastníci budú o výsledku 
informovaní po jeho vyhodnotení.  
 
Hodnotiaca komisia: 
 
Grafické návrhy bude posudzovať odborná 5-členná komisia pozostávajúca z 
predstaviteľov organizácie destinačného manažmentu a odborníkov v oblasti 
grafického dizajnu, ktorej zasadnutie sa uskutoční dňa 3.6.2021 v sídle 
vyhlasovateľa. V prípade nedostatku času bude zasadnutie v sídle vyhlasovateľa 
pokračovať aj ďalšie dni. V prípade platnosti epidemiologických opatrení, ktoré 
môžu limitovať osobnú účasť komisie sa budú prihlásené návrhy hodnotiť 



 

v danom termíne online. Komisia si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden návrh. 
Zaslané materiály nebudú vrátené. 
   
Systém vyhodnocovania: 
  
Vyhlasovateľ súťaže v deň zasadnutia hodnotiacej komisie v sídle vyhlasovateľa, 
pred jej realizáciou otvorí došlé súťažné návrhy a vyhodnotí podmienky účasti 
uchádzačov. Následne sa počas zasadnutia komisie pristúpi k vyhodnoteniu kritérií 
na vyhodnotenie ponúk, tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti. V prípade 
vyradenia ponúk kvôli nesplneniu podmienok účasti tajomník komisie predstaví 
členom komisie dôvody na vyradenie.  
V prípade, že niektorý z členov komisie je v pracovnom vzťahu s niektorým z 
uchádzačov, alebo je s ním v priamom príbuzenskom vzťahu, oznámi konflikt 
záujmov a na dobu hodnotenia daného návrhu komisiou, opustí miestnosť. Hlas 
takéhoto člena komisie bude mať pri tomto súťažnom návrhu nulovú váhu. Ak k 
takejto situácii dôjde, bude uvedená v zápise o zasadnutí hodnotiacej komisie.  
Vyhodnotenie súťaže bude uchádzačom oznámené e-mailom najneskôr                          
7 pracovných dní po skončení zasadnutia hodnotiacej komisie a následne bude 
zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa (https://org.kosiceregion.com).  
 
Hodnotiaca komisia bude posudzovať tieto kritéria hodnotenia: 
 
- úroveň výtvarného a estetického stvárnenia grafického návrhu, 
- originalita,  
- kreativita, 
- vhodnosť farebných kombinácií, 
- grafické vyjadrenie vo vzťahu k charakteru podujatia. 
 
Víťazný návrh vyjde z dvojkolového výberového procesu:  
V prvom kole budú vytriedené návrhy spĺňajúce formálne a obsahové požiadavky 
ohodnotené každým členom hodnotiacej komisie počtom bodov v rozsahu  0 – 10.  
Do druhého kola postúpi 5 návrhov s najvyšším bodovým súčtom. Tie následne 
každý z členov hodnotiacej komisie ohodnotí bodmi 1 až 5 (1 – najlepší,                            
5 – najhorší). Návrh s najnižším súčtom bodov bude víťazný. 
Neúspešní uchádzači si nemôžu nárokovať uplatnenie náhrady škody zo strany 
účastníka.  
 
Odmeny a náhrady:   
1. miesto: 1 500 ,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži na 1.mieste, vyplatená 
po odovzdaní digitálnej verzie podkladov návrhu vrátane zdrojových súborov) 
2. miesto: 300 ,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži na 2.mieste,  vyplatená do 
30 dní od vyhlásenia výsledkov) 

https://org.kosiceregion.com/
https://org.kosiceregion.com/


 

3. miesto: 200 ,- eur (odmena za umiestnenie sa v súťaži na 3.mieste, vyplatená do 
30 dní od vyhlásenia výsledkov)  
 
S víťazným účastníkom vyhlasovateľ do 7 dní odo dňa oznámenia výsledkov 
uchádzačom otvorí dialóg o ďalšej spolupráci. 
 
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením súťažného návrhu znáša účastník 
bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi.  
 

Komunikácia a sumár prihlásenia do súťaže: 
 
Vyhlasovateľ bude s účastníkmi komunikovať prostredníctvom emailu.   
Vyhlasovateľ odporúča účastníkom, aby v záujme hladkého priebehu súťaže žiadali 
o informácie a o vysvetlenie súťažných podmienok najneskôr 25.5.2021 do 15:00 
hod., aby tak došlo k včasnému informovaniu všetkých účastníkov súťaže o obsahu 
vysvetlení poskytnutých vyhlasovateľom.  
Informácie o súťaži poskytne a prípadné dopyty bezodkladne zodpovie tajomník 
súťaže Ing. Miroslava Šeregová Hnatková. Komunikácia účastníka s tajomníkom 
súťaže bude prebiehať písomne, prostredníctvom emailovej adresy: 
miroslava.seregova@kosiceregion.com.   
Odpoveď na každú včas doručenú otázku zašle tajomník súťaže na emailovú adresu 
dopytujúcej sa osoby. Takáto správa sa považuje za doručenú momentom odoslania 
emailu na kontaktný email účastníka.   
Uchádzač doručí návrh v zmysle Súťažných podmienok tejto súťaže v zalepenej 
obálke formátu A4, dostatočne zabezpečenej proti narušeniu obsahu zásielky, s 
jasným označením názvu súťaže „SÚŤAŽ NÁVRHOV – LETECKÉ DNI KOŠICKÉHO 
KRAJA “ a nápisom „NEOTVÁRAŤ“, ako aj identifikáciou uchádzača vrátane 
uvedenia telefonického kontaktu a emailovej adresy, a to poštou na adresu 
vyhlasovateľa.    
 
Obálka MUSÍ obsahovať:   
Súťažný návrh v zmysle požiadaviek špecifikovaných v týchto Súťažných 

podmienkach a v prílohe č.1 – uložený vo formátoch (napr. PDF, JPEG, EPS, Ai a 

pod.) na digitálnom médiu (USB kľúč).  

Prihlášku do súťaže 

 
Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi v čase doručovania 
súťažného návrhu, v dôsledku ktorých dôjde k znehodnoteniu či poškodeniu 
zaslaného súťažného návrhu alebo jeho častí.  
 
Odovzdanie návrhov: 
 



 

Návrh spolu s prihláškou doručte do 31.5.2021 do 15:00 hod. (návrh musí byť 
doručený v tomto termíne)  poštou na adresu podateľne: Košice Región Turizmus,  
Hlavná 48, 040 01 Košice v uzatvorenej obálke označenej heslom „ SÚŤAŽ  
NÁVRHOV – LETECKÉ DNI KOŠICKÉHO KRAJA – Neotvárať“ ako aj identifikáciou 
uchádzača vrátane uvedenia telefonického kontaktu a emailovej adresy. 
Rozhodujúcim termínom je pritom práve termín doručenia návrhu na adresu 
vyhlasovateľa. Súťažné návrhy doručené po tomto termíne budú zo súťaže 
vylúčené. 
 

Záverečné ustanovenia: 
 
Účastníci berú na vedomie, že všetky návrhy, ktoré nesplnia súťažné podmienky, 

vrátane príloh, nebudú zaradené do hodnotenia.  

Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva v súlade so zákonom č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon.    

Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami a rešpektujúc duševné 
vlastníctvo, nezneužije žiadny zo súťažných návrhov pre svoje účely.   
 
Po oznámení výsledkov súťaže si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo ponechať si 
súťažné návrhy v digitálnej alebo printovej podobe za účelom archivácie súťaže. 
Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že tieto návrhy (okrem víťazného návrhu) nebude bez 
výslovného súhlasu účastníka, resp. autorov, ďalej používať, upravovať a 
poskytovať tretím stranám.   
 
Účastník súťaže podaním návrhu udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas na 
zverejnenie informácie o jeho účasti v súťaži. Tento súhlas nezahŕňa zverejnenie 
samotného súťažného návrhu alebo jeho častí, ktoré sú duševným vlastníctvom 
účastníka súťaže, resp. autorov návrhu. Použitie autorského diela na takéto účely, 
alebo iné účely, ako boli uvedené v týchto súťažných podmienkach, je viazané na 
výslovný písomný súhlas účastníka, resp. autorov návrhu.   
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, a to v ktorejkoľvek fáze, o čom 
bude bezodkladne informovať na svojej webovej stránke, a už prihlásených 
uchádzačov aj prostredníctvom ich kontaktnej emailovej adresy.   
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ukončiť súťaž bez výberu víťazného súťažného 
návrhu.   
V Košiciach, 11.05. 2021 

                                                                                     
________________________________  

                                                                                   Ing. Rastislav Trnka                             
                                                                        predseda Košice Región Turizmus 



 

 
 
 
PRÍLOHY: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia pre grafický vizuál podujatia „Letecké dni Košického kraja“ 
Príloha č. 2 – Prihláška do súťaže  
Príloha č. 3 – Príklady  
 
 
PRÍLOHA č. 1  
ŠPECIFIKÁCIA PRE GRAFICKÝ VIZUÁL PODUJATIA „LETECKÉ DNI KOŠICKÉHO 
KRAJA“ 
 
Logo podujatia 

o minimálna povolená veľkosť loga; 
o použitie fontov 
o špecifikácia farebnosti (CMYK, RGB, Pantone) 
o ochranná zóna loga 
o zakázané verzie loga 
o iné dôležité informácie technického charakteru a ďalšie vlastnosti loga, ktoré sú 

potrebné pre jeho správne používanie v rôznych materiáloch a kontextoch 
 
Online marketingové formáty podujatia v rámci nasledujúcich platforiem 

o facebook (fanpage Terra Incognita, Košice Region), 
- Titulná fotografia (“cover photo”) Facebook stránky organizácie - Košice Region 
- Príspevok v rámci noviniek (“news feed”)  
- Titulná fotografia podujatia (“cover photo”) Leteckých dní Košického kraja 
o instagram (Košice Region) 
- Story  
- Príspevok v rámci noviniek (“news feed”) 

 
Offline marketingové formáty podujatia 

o návrh billboardu 
o návrh plagátu A2 

o návrh plagátu 297x105mm 

o návrh programového letáku A4 zloženej na formát DL 

 
Webová stránka podujatia  
návrh hlavnej stránky a podstránky 
 
 
 
 



 

 
 
PRÍLOHA Č.2. 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

SÚŤAŽ - SÚŤAŽ O GRAFICKÝ NÁVRH PRE VIZUÁL PODUJATIA „LETECKÉ DNI KOŠICKÉHO 

KRAJA“ 

 

 

Autor - právnická osoba 

 

Autorský 

kolektív:.................................................................................................................... 

Názov spoločnosti: ................................................................................................................ 

Sídlo: ...................................................................................................................................... 

Štatutárny zástupca................................................................................................................ 

IČO:......................................................................................................................................... 

Kontaktná osoba:.................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ...................................................................................................................... 

Email: ..................................................................................................................................... 

 

Počet prihlásených návrhov:…………………........................................................................ 

 

Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Podmienkami súťaže na vytvorenie návrhu grafického 

vizuálu podujatia „Letecké dni Košického kraja“ a beriem/e na vedomie všetky v nich 

uvedené podmienky a ustanovenia. Prehlasujem/e, že súťažný návrh je originálnym dielom 

a jeho zaslaním nie sú neporušené autorské práva tretích osôb. Týmto záväzne prihlasujem 

do súťaže a k prihláške prikladám ..........ks súťažného diela na..........ks flash disku. 

 

 

 

V..............................., dňa............................. 

 

 

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

.             

                   podpis štatutára 

 

 

 



 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE 

SÚŤAŽ - SÚŤAŽ O GRAFICKÝ NÁVRH PRE VIZUÁL PODUJATIA „LETECKÉ DNI KOŠICKÉHO 

KRAJA“ 

 

Autor – fyzická osoba 

 

Meno a priezvisko:.................................................................................................................. 

Adresa: ................................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ...................................................................................................................... 

Email: ..................................................................................................................................... 

 

Spoluautor  

 

Meno a priezvisko:.................................................................................................................. 

Adresa: ................................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ...................................................................................................................... 

Email: ..................................................................................................................................... 

 

Počet prihlásených návrhov:…………………........................................................................ 

 

Vyhlasujem/e, že som sa oboznámil s Podmienkami súťaže na vytvorenie návrhu grafického 

vizuálu podujatia „Letecké dni Košického kraja“ a beriem/e na vedomie všetky v nich 

uvedené podmienky a ustanovenia. Prehlasujem/e, že súťažný návrh je originálnym dielom 

a jeho zaslaním nie sú neporušené autorské práva tretích osôb. Týmto záväzne prihlasujem 

do súťaže a k prihláške prikladám ..........ks súťažného diela na..........ks flash disku. 

 

V..............................., dňa............................. 

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

               podpis autora           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRÍLOHA č.3 
PRÍKLADY PREDCHÁDZAJÚCICH PREZENTÁCIÍ PODUJATIA KOŠICKÉ LETECKÉ DNI 
 
Grafické výstupy Leteckých dní 2019 nájdete na nasledujúcej adrese: 

https://qr.kosiceregion.com/3s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váš list číslo / zo dňa                                                                                                                          Naše číslo Vybavuje / linka Miesto / zo dňa 

                                                        Miroslava Šeregová Hnatková            Košice, 
29.03.2021 

+421 948 951595  
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 
Verejný obstarávateľ: Košice Región Turizmus, Vás v rámci zadávania zákazky s 
nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZoVO“), vyzýva na predloženie cenovej  ponuky. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: Košice Región Turizmus 

Sídlo: Hlavná 48, 040 01  Košice 

Doručovacia adresa: Hlavná 48, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka 



 

Výkonný riaditeľ: JUDr. Lenka Vargová Jurková 

Kontaktná osoba  Ing. Miroslava Šeregová Hnatková 

IČO: 42319269 

DIČ: 2023656833 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu/IBAN  SK75 5600 0000 0070 5140 2001 

Telefón/fax kontaktnej osoby  +421 948 951595 

e-mail miroslava.seregova@kosiceregion.com 

Web www.kosiceregion.com  

 

2.  Opis predmetu zákazky 
2.1  Názov predmetu zákazky 

Vytvorenie videí, prezentujúcich zážitky a ambasádorov Košického kraja 
 

2.2  Opis predmetu zákazky  
Vytvorenie súboru štyroch videí, ktoré budú prezentujú zážitky a ambasádorov 
Košického kraja a zároveň budú prezentovať vopred zadefinované línie a z nich 
vychádzajúce zážitky.  
 
V rámci každého zo štyroch videí pre jednotlivé línie, musia byť obsahovo a vizuálne 
zahrnuté minimálne 2 témy, prislúchajúce konkrétnej línií (Príloha č.3 Podrobný 
opis predmetu zákazky).  
 
Súčasťou videí po personálnej stránke musia byť ambasádori, ktorí sú úzko 
prepojení s konkrétnou prezentovanou témou. Minimálny počet ambasádorov pre 
každé z videí je 1 a tvorca videí môže čerpať zo zoznamu ambasádorov, ktorý je 
súčasťou Prílohy č. 3 (Podrobný opis predmetu zákazky). Obsadeniu ambasádorov 
do videí predchádza nutná komunikácia medzi organizáciou Košice Región Turizmus 
a samotným ambasádorom, ktorý s danou aktivitou musí súhlasiť. Je žiadúce, aby 
súčasťou videí boli aj iní aktéri, pričom ich výber je na zvážení tvorcu videí 
a prípadnej konzultácií s organizáciou Košice Región Turizmus.  
 
Dôraz je kladený na moderný vizuálny štýl, ktorý odlišné témy uchopí invenčne 
a ktorý bude obsahovo aj vizuálne príťažlivý pre potenciálnych návštevníkov 
regiónu. Videá zároveň majú pôsobiť nadčasovo a krátkodobé moderné vizuálne 
prvky, u ktorých je predpoklad rýchleho vyčerpania potenciálu, nie sú žiadúce. 
Videá budú stálou súčasťou prezentácie nie len tematických zážitkov, ale aj regiónu 
ako takého a tvorivých ľudí – ambasádorov, ktorí v rámci neho pôsobia.  
 
 
2.3  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 

http://www.kosiceregion.com/


 

 92111000-2 Tvorba (výroba) filmov a videozáznamov 

92111200-4Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov 

a videozáznamov 

92111220-0 Tvorba (výroba) reklamných videozáznamov     

92111230-3 Tvorba (výroba) propagačných filmov  

92111240-6 Tvorba (výroba) propagačných záznamov  

92111250-9 Tvorba (výroba) informačných filmov 

92112000-9 Služby súvisiace s tvorbou (výrobou) filmov a videozáznamov  

 
2.4  Miesto dodania 

Hlavná 48, 040 01 Košice 
Kontaktná osoba na konanie vo veci plnenia: Ing. Miroslava Šeregová 
Hnatková 
 

2.5  Časti (Táto zákazka sa delí na časti áno/nie) 
nie 
Požaduje sa predloženie cenovej ponuky na všetky položky predmetu 
zákazky.  

2.6  Množstvo alebo rozsah zákazky 
 4 x video 

Každé zo štyroch predmetných videí, musí byť odovzdané v nasledujúcich 
formátoch:  

- Video, dĺžka 30 sec., avi / mp4, wide screen, 16:9 
- Video, dĺžka 6 sec., avi / mp4, wide screen, 16:9 
- Video, dĺžka 15 sec., avi / mp4, 9:16 

 
2.7  Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

8 533,33 Eur 
2.8  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

31.05.2021 

3.  Spôsob financovania predmetu zákazky 
Financovanie predmetu zákazky je s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov KRT. 

4.  Minimálne obchodné podmienky 
4.1 Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročiť finančný 

limit pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, t.j. 69 999,- EUR bez DPH. 
4.2 Kúpna cena bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tejto 

výzvy. Ceny budú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne 
platnej výšky DPH, colných sadzieb, poistného a všetkých nákladov 



 

súvisiacich s realizáciou služby. Cena predmetu plnenia je maximálna a 
konečná. 

4.4 Lehota splatnosti faktúr: 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude 
vrátená dodávateľovi a lehota splatnosti faktúr  30 dní začne plynúť od 
doručenia opravenej faktúry. 

5.  Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky: 

5.1 Podmienky účasti: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu: 

A) živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá 
fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) (doklad 
uchádzač môže, ale nemusí predložiť v ponuke, ak doklad nebude predložený 
v ponuke, verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenosť uchádzača dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu z verejne 
prístupných zdrojov na www.zrsr.sk ) 

alebo 
B) výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická 

osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) (doklad uchádzač môže, 
ale nemusí predložiť v ponuke, ak doklad nebude predložený v ponuke, 
verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenosť uchádzača dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu z verejne prístupných 
zdrojov na www.orsr.sk ) 

alebo 
C) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. 

doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou 
(kópia, alebo informácia o URL adrese, kde je možné tento doklad overiť 
z verejne prístupných zdrojov). 
 

5.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 
D) Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 5.3 tejto výzvy, 
E) Vyplnená Príloha č. 2 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 5.3 tejto výzvy.  

 
 

5.3 Dokumenty majú byť podpísané: 
F) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v 

súlade s dokladom o oprávnení podnikať, 
alebo 

http://www.zrsr.sk/
http://www.orsr.sk/


 

G) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade 
bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu 
uchádzača podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky tohto bodu. 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
6.1 Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková 

konečná zmluvná cena za predmet zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy 
č. 1 tejto výzvy (ďalej len „cena“). 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu 
bez DPH a sadzbu DPH 0 %.  
Vyhodnocovaná bude cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo 
neplatca DPH. 
Navrhovanú cenu predmetu zákazky je potrebné spracovať na základe 
požadovaného rozsahu a musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
obstarávaným predmetom zákazky v požadovanej kvalite, množstve a 
špecifikácii za plnenia stanovených podmienok a požiadaviek podľa tejto 
výzvy. 

6.2  Poradie cenových ponúk a následne úspešnosť/neúspešnosť uchádzačov sa 
určí podľa výšky ceny uvedenej v návrhu v jednotlivých cenových 
ponukách. Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie cenových ponúk 
podľa výšky navrhovanej ceny. Prvý v poradí bude uchádzač, ktorý navrhne 
najnižšiu cenu. Ako druhý v poradí bude vyhodnotený ten uchádzač, 
ktorého cenová ponuka po vzájomnom porovnaní cien, bude druhá 
najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa výšky 
ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. Úspešným uchádzačom sa stane 
ten, ktorý bude vyhodnotený ako prvý v poradí. Uchádzač, ktorý bude 
vyhodnotený ako druhý v poradí, alebo na ktoromkoľvek ďalšom mieste 
v poradí, bude neúspešný. 

7. Predloženie cenovej ponuky a lehoty 
7.1 Predloženie cenovej ponuky - forma: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. 
Požaduje sa predloženie cenovej ponuky emailom alebo písomne v listinnej 
forme v uzatvorenej obálke, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto 
výzve. 
Na obálke uveďte názov a adresu adresáta – verejného obstarávateľa, 
názov a adresu odosielateľa – uchádzača, a text „Neotvárať – ZsNH – 
„Ambasádorské videá“ 

7.2 Platnosť cenovej ponuky: 
Cenové ponuky zostávajú platné do: 30.05.2021 

7.3 Predloženie cenovej ponuky – lehota: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky: 08.04.2021, 14:00 hod. 



 

7.4 Predloženie cenovej ponuky – miesto: 
Adresa pre doručenie poštou: Košice Región Turizmus 
     Hlavná 48, 040 01 Košice 
Tel. číslo pre dohodnutie osobného doručenia: +421 903 622 082 osobné 
doručenie je potrebné vopred dohodnúť, v rámci pracovného času 9:00-
14:00, v pracovných dňoch. 
Emailová adresa pre doručenie emailom: 
miroslava.seregova@kosiceregion.com 
Pre čas doručenia ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky na 
určenú doručovaciu adresu. 

8. Identifikácia úspešného uchádzača 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný 
uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel.  
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvy 
zašle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi podľa pokynov v 
oznámení o prijatí ponuky. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s 
ponukou predloženou úspešným uchádzačom ani s touto výzvou. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu neúspešnosti. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje cenové ponuky, nevzniká žiadny nárok 
na úhradu nákladov, súvisiacich s prípravou a doručením cenovej ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
 

H) zrušiť zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, 
I) neprijať žiadnu cenovú ponuku, 
J) nezaradiť cenovú ponuku do vyhodnocovania ak uchádzač nepreukázal v 

predloženej cenovej ponuke splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, 
alebo iným spôsobom bude predložená cenová ponuka neprijateľná. 

 
Za poskytnutú  cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 3 Podrobný opis predmetu zákazky 
 
 S pozdravom, 
    
                                                   Košice Región Turizmus 
                                                   predseda organizácie/ výkonný riaditeľ organizácie 



 

 



 

 


