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Vec  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY JEDNODUCHEJ ZÁKAZKY NA PREDMET : 
BILBOARDOVÁ KAMPAŇ – KAMPAŇ RETRO NA ŠÍRAVE 

 

Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj plánuje zadanie 
jednoduchej zákazky -  „Kampaň Retro na Šírave“ – grafický návrh billboradov, 
veľkoformátová tlač, prenájom a výlep bilboardových plôch“. Cieľom je prostredníctvom 
promo značky Retro na Šírave zaujať návštevníkov k cestovaniu na Dolný Zemplín, upriamiť 
pozornosť na sériu podujatí, ktorá bude prebiehať počas mesiacov jún,  júl a august na Dolnom 
Zemplíne.  

 
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. Martin Michálek 

IČO: 42319269 

DIČ: 2023656833 

Bankové spojenie VÚB a.s.  

Číslo účtu/IBAN  SK68 0200 0000 0030 8858 4453 

Telefón/fax kontaktnej osoby  090505530562 

e-mail Martin.michalek@kosiceregion.com 

Web www.kosiceregion.com 

 
2.Základné informácie o predmete zákazky 

 

Predmetom zákazky je : Predmetom zákazky je realizácia kampane Retro na Šírave podľa 
nasledovnej špecifikácie:  
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Grafické spracovanie, veľkoformátová tlač, prenájom a výlep billboardov  
Kreatívne grafické spracovanie bilboardov na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú 
fotografie, texty, logá, názvy podujatí. 
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač 
Formát: 540x210 cm,  
Farebnosť: 4/0,  
Papier: Billboardový, 
Množstvo: 40 ks, 
Lokality:  
Prešovský kraj - 15 ks  
Košický kraj 23 (Košice - 8, Michalovce 7, KE región východ - 5, KE región západ - 3, ) 
Banskobystricky kraj - 3 
 
Velkoformátová tlač 
Tlač nálepky ONEVISION 170x55 cm, perforovaná nálepka na okno 
Formát: 175x55 cm,  
Farebnosť: 4/0,  
Papier: One vision 
Množstvo: 75 ks 
 
Obdobie: Jún, Júl 2016 
Osobitné podmienky: 
Návrh grafických prác  je potrebné konzultovať s objednávateľom. 
Dodávateľ zabezpečí DTP práce – príprava pre tlač/zalomenie/úprava obrázkov a grafiky 
podľa požiadaviek objednávateľa. 
Umiestnenie billboardov objednávateľ schvaľuje na základe dodávateľom zaslanej ponuky 
lokalít.  
Dodávateľ po výlepe zasiela správu a fotodokumentáciu o realizácii kampane. 
 
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   

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 

79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 

79821000-5 Konečná úprava tlače 

79822500-7 Grafické návrhy 

79342000-3 Marketingové služby 

 

2. Predpokladaná hodnota zákazky 
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Predpokladaná hodnota zákazky  celkom je: 12 700 EUR bez DPH . 

PHZ je vypočítaná a stanovená verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
3. Miesto plnenia  predmetu zákazky/ miesto dodania/ miesto poskytovania služby  

 

Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj. 
Kontaktná osoba na konanie vo veci plnenia: Mgr. Martin Michálek 

 
4. Termín dodania predmetu zákazky 
 
1. Jún  - 31. júl 2016 
 
5. Spôsob financovania predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky je realizovaný z vlastných zdrojov Krajskej organizácie cestovného ruchu 
Košický kraj a s finančnou podporou Ministerstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky. 
 
6. 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. 

 
7. Lehota na predkladanie cenovej ponuky   
 
23. mája 2016 

 
8. 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.   

 

9. 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: „Kampaň Retro na Šírave“ 
- Označenie:  „Súťaž – neotvárať!“   

 
 
10. 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 uchádzača, že spĺňa 
podmienky 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.  
 

 
11. Druh vzniku záväzku (výsledok verejného obstarávania) 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


