
 

  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 
 
Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj plánuje zadanie 
jednoduchej zákazky -  „Kreatívny (umelecký) návrh vizuálnej identity projektu cestujúce bábky – 
ilustračné práce“. 
 
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  Ing. Attila Tőrők  

IČO: 42319269 

DIČ: 2023656833 

Bankové spojenie VÚB a.s.  

Číslo účtu/IBAN  SK68 0200 0000 0030 8858 4453 

Telefón kontaktnej osoby  0907 969 597 

e-mail attila.torok@kosiceregion.com 

Web www.kosiceregion.com 

 
 
2. Základné informácie o predmete zákazky 
 
Predmetom zákazky je : Kreatívny (umelecký) návrh vizuálnej identity projektu Cestujúce bábky – 
ilustračné práce podľa nasledovnej špecifikácie: 
 
 
 
 
 
Návrh loga projektu Cestujúce bábky 
Brand projektu, celková identita projektu 
Manuál publicity projektu Cestujúce bábky 
Vývoj a konštrukcia nosných prvkov identity projektu 
Ilustračný návrh letákov A5 na 5 podujatí, obojstranná verzia SK mutácia, pre každé podujatie 
samostatný návrh, farebnosť 4/4 
Ilustračný návrh plagátov A3 na 5 podujatí, pre každé podujatie samostatný návrh, farebnosť 4/0 



 

Ilustračný návrh divadelného bulletinu/turistického sprievodcu počet strán 44, formát A5, väzba V1 
Ilustračný návrh mapy regiónu, formát 297 x 630 mm 
Ilustračný návrh bilboardov, dve verzie 
 

Osobitné podmienky: návrh umeleckých a ilustračných prác komunikuje dodávateľ 

s objednávateľom, aby boli dodržané podmienky projektu, umiestnenie správnej veľkosti 

a typológie lôg všetkých partnerov projektu 

 

Rozdelenie zákazky: nie 

Typ zákazky:  poskytnutie služby 
Služba -  nie bežne dostupná na trhu  
Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník  
92312000-1 Umelecké služby 
79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane 
22114300-5 Mapy 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky 
 
Predpokladaná hodnota zákazky  celkom je:  3 800,00 EUR bez DPH . 
PHZ je vypočítaná a stanovená verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
4. Miesto plnenia  predmetu zákazky/ miesto dodania/ miesto poskytovania služby  
 
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Hlavná 48, 04 01  Košice 
 
Kontaktná osoba na konanie vo veci plnenia: Ing. Attila Tőrők 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky 
 

Dátum dodania  

do 23. 5. 2016 Návrh loga projektu Cestujúce bábky, Brand projektu, celková identita 
projektu, Manuál publicity projektu Cestujúce bábky, Vývoj a konštrukcia 
nosných prvkov identity projektu 

do 31. 5. 2016 Ilustračný návrh letákov A5 na 5 podujatí, obojstranná verzia SK mutácia, pre 
každé podujatie samostatný návrh, farebnosť 4/4, Ilustračný návrh plagátov 
A3 na 5 podujatí, pre každé podujatie samostatný návrh, farebnosť 4/0, 
Ilustračný návrh divadelného bulletinu/turistického sprievodcu počet strán 44, 
formát A5, väzba V1, Ilustračný návrh mapy regiónu, formát 297 x 630 mm 
Ilustračný návrh bilboardov, dve verzie 

 
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   
 
17.5.2016 

 
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: 0907 969 597, 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. 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: “ KREATÍVNY (UMELECKÝ) NÁVRH VIZUÁLNEJ IDENTITY PROJEKTU 

CESTUJÚCE BÁBKY – ILUSTRAČNÉ PRÁCE“ 
- 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 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.  
 
12. Druh vzniku záväzku (výsledok verejného obstarávania) 

 



 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie objednávky. Lehota splatnosti faktúry je 
30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje na plnenie žiaden 
preddavok ani zálohu.   
 

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.  

 
Za poskytnutú  cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritérií  a Čestné vyhlásenie 

S pozdravom 
 

                                  JUDr. Lenka Vargová Jurková 
                               výkonná riaditeľka 

                                               Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 


