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Vec  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 

 

Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj plánuje zadanie 
jednoduchej zákazky – Grafické práce súvisiace s publicitou projektu Cestujúce bábky“. 

  
1. Identifikácia verejného  obstarávateľa:  
 

Názov/obchodné meno 
verejného obstarávateľa – 
objednávateľa  

Krajská organizácia cestovného ruchu 
Košický kraj 

Sídlo: Námestie Maratónu Mieru 1 

042 66  Košice 

Doručovacia adresa: Hlavná 48, 04001 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Bernát 

predseda KOCR KK  

Výkonný riaditeľ: JUDr. Lenka Vargová Jurková 

Kontaktná osoba  Mgr. Anton Drozda 

IČO: 42319269 

DIČ: 2023656833 

Bankové spojenie VÚB a.s.  

Číslo účtu/IBAN  SK68 0200 0000 0030 8858 4453 

Telefón/fax kontaktnej osoby  0910 924 823 

e-mail anton.drozda@kosiceregion.com 

Web www.kosiceregion.com 

2. Základné informácie o predmete zákazky 

 

Predmetom zákazky sú : Grafické práce súvisiace s publicitou projektu Cestujúce bábky podľa 
nasledovnej špecifikácie: 

 
1)Grafické spracovanie Bannerov pre online podporu projektu - 5 rôznych vizuálov 

Facebook banner 851 x 315 px - Event 

Facebook ads - 100x72 px 

Facebook ads - 400x209 px 
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Grafické spracovanie Web bannerov - 300 x 210 px  

940 x 175 px - kosiceregion.com 

900 x 250 px - bdke.sk 

980 x 300 px - terraincognita.sk 
 

 

2) Grafické spracovanie vizuálného konceptu billboardovej kampane projektu  

3) Vytvorenie multimediálnej prezentácie so zvukovým podtónom, animované spracovanie 
propagácie projektu v rozsahu 2 min, 20 slidov - LED plocha v RIBe, Youtube.com,  

4) Grafický návrh a spracovanie obrandovania stanu vo vizuálnom koncepte projektu. Veľkosť 
stanu na ploche 6,2x6,2x3,5. Grafika sa zapracuje na základe dodaných šablón. 

5) Návrh propagačných predmetov, prípravu na potlač daných predmetov. Návrh umiestnenia 
lôg a vizuálnych prvkov projektu. Špecifikácia predmetov: 

Balóny, klobúky, odznaky, tričká pre organizátorov podľa požiadaviek objednávateľa.  

6) Príprava fotopozadí pre virtuálne pohľadnice - 5 rôznych motívov, rozmer pohľadníc 15 x 10 
cm. 

7) Vytvorenie "ročenky" z priebehu projektu. Zber materiálov, fotografie, dokrútky. 
Výsledkom bude prezentácia celého projektu v online forme. Formát A5 - 20 strán - Online 
publikované  ISSUE.COM =  kosiceregion.com. Vytvorenie DVD nosiča, multimediálnej 
prezentácie. DVD obsahuje  digitálne výstupy projektu. 

 

Osobitné podmienky: 

Grafické podklady ako ilustrácie, texty, fotografie, logá a iné grafické prvky, ako aj šablóny 
budú dodané objednávateľom.  

 

 
Rozdelenie zákazky: nie 

Typ zákazky:  zákazka na poskytnutie služby 

Služba :  nie bežne dostupná na trhu / bežne dostupná na trhu  

Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník   

79822500-7 Grafické návrhy  

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

 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota zákazky  celkom je: 4995 EUR bez DPH . 

PHZ je vypočítaná a stanovená verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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4. Miesto plnenia  predmetu zákazky/ miesto dodania/ miesto poskytovania služby  

 

KOCR KK, Hlavná 48, 040 01 Košice. 
Kontaktná osoba na konanie vo veci plnenia: Ing. Zuzana Baliková 

 
5. Termín dodania predmetu zákazky 
 
Grafické spracovanie bannerov pre online reklamu: 1.06.2016 
Grafický návrh reklamných predmetov: 30.05.2016 
Grafické spracovanie vizuálného konceptu na billboardovú kampaň: 30.05.2016 
Vytvorenie multimediálnej prezentácie: 03.06.2016 
Príprava fotopozadí pre virtuálne pohľadnice: 01.06.2016 
Vytvorenie "ročenky" z priebehu projektu: 30.09.2016 
 

6. Spôsob financovania predmetu zákazky 
 

Projekt je realizovaný v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného 
z Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu KOCR KK.   
 
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 

Najnižšia cena vrátane DPH.  

Verejný obstarávateľ pridelí uchádzačovi prvé poradie s najnižšou celkovou cenou,  ostatným 
uchádzačom pridelí nasledujúce poradie (druhé, tretie...). 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení  umiestni na prvom 
mieste. 

 
8. Lehota na predkladanie cenovej ponuky   
 
24. mája 2016 

 
9. Miesto na predkladanie cenovej ponuky  

 
Cenové ponuky sa predkladajú v listinnej forme osobne alebo poštou/alebo inou 
doručovateľskou službou na doručovaciu adresu uvedenú v bode 1 - Krajská organizácia 
cestovného ruchu Košický kraj, Hlavná 48, 040 01 Košice. 

Osobné doručenie je potrebné dohodnúť na  tel. čísle: 0905 335 696, aby bola zabezpečená 
prítomnosť poverenej osoby na preberanie cenovej ponuky a je možné len v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.  
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Pre čas doručenia cenovej ponuky osobne alebo poštou/iným doručovateľom je rozhodujúci 
moment doručenia cenovej ponuky na doručovaciu adresu uvedenú v bode 1.   

 

10. Obsah a forma predkladania cenovej ponuky 

 
Ponuka v listinnej forme sa predkladá  v uzatvorenej, nepriehľadnej obálke a musí byť 
označená nasledovnými informáciami: 

- Obchodné meno/názov verejného obstarávateľa   
- Obchodné meno/názov uchádzača 
- Sídlo/adresa podnikania uchádzača  
- Heslo súťaže: „Grafické práce súvisiace s publicitou projektu Cestujúce 

bábky“ 
- Označenie:  „Súťaž – neotvárať!“   

 
 
11. Obsah cenovej ponuky  

 
- Návrh na plnenie kritéria/kritérií  podľa prílohy č. 1 „Návrh na plnenie 

kritérií“. 
- Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania 

(nemusí byť overený) alebo Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti 
podľa §32 Zákona o verejnom obstarávaní. 

 
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.  
 

 
12. Druh vzniku záväzku (výsledok verejného obstarávania) 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie objednávky.  

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Táto Vaša ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. 

z. pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky  s nízkou hodnotou v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 
zmluvné záväzky. 

- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
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Za poskytnutú  cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritérií   

 

S pozdravom 

 

                                  JUDr. Lenka Vargová Jurková 

                               výkonná riaditeľka 

                                     Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


