VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Verejný obstarávateľ Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj plánuje zadanie
jednoduchej zákazky – Výroba a tlač propagačných materiálov a prenájom billboardov.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov/obchodné
meno Krajská organizácia cestovného ruchu
verejného
obstarávateľa
– Košický kraj
objednávateľa
Sídlo:
Námestie Maratónu Mieru 1
042 66 Košice
Doručovacia adresa:
Hlavná 48, 04001 Košice
Štatutárny orgán:
Výkonný riaditeľ:

Ing. Ondrej Bernát
predseda KOCR KK
JUDr. Lenka Vargová Jurková

Kontaktná osoba
IČO:

Mgr. Anton Drozda
42319269

DIČ:

2023656833

Bankové spojenie

VÚB a.s.

Číslo účtu/IBAN

SK68 0200 0000 0030 8858 4453

Telefón/fax kontaktnej osoby
e-mail
Web

0910 924 823
anton.drozda@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

1. Základné informácie o predmete zákazky
Predmetom zákazky je : Výroba a tlač propagačných materiálov a prenájom billboardov
projektu Cestujúce bábky podľa nasledovnej špecifikácie:
Výroba a tlač Letákov A5
Grafické spracovanie na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú ilustračné texty,
fotografie a iné grafické prvky (Grafika: logo Cestujúcich bábok, logo norway grants, štátny
znak SR, logo KSK, logo KOCR KK, Logo bábkové divadlo KE, logo Bavka, logo ASEZ, odkaz na
www.eeagrants.sk, text: „Slovensko – Ukrajina :Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia –
Ukraine: Cooperation across the Border“, „Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“....)
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač
Formát A5,

Farebnosť 4/4,
Papier 130g,
Množstvo 1000 ks,
Dodanie na 5x po 200 ks
Výroba a tlač Plagátov A3
Grafické spracovanie na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú ilustračné texty,
fotografie a iné grafické prvky (Grafika: logo Cestujúcich bábok, logo norway grants, štátny
znak SR, logo KSK, logo KOCR KK, Logo bábkové divadlo KE, logo Bavka, logo ASEZ, odkaz na
www.eeagrants.sk, text: „Slovensko – Ukrajina :Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia –
Ukraine: Cooperation across the Border“, „Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“....)
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač
Formát A3,
Farebnosť 4/0,
Papier 180-200g,
Množstvo 50 ks,
Výroba a tlač Turistického sprievodcu/divadelný bulletin
Grafické spracovanie na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú ilustračné texty,
fotografie a iné grafické prvky (Grafika: logo Cestujúcich bábok, logo norway grants, štátny
znak SR, logo KSK, logo KOCR KK, Logo bábkové divadlo KE, logo Bavka, logo ASEZ, odkaz na
www.eeagrants.sk, text: „Slovensko – Ukrajina :Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia –
Ukraine: Cooperation across the Border“, „Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“....)
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač
Formát A5,
Väzba V1
Strán 44
Farebnosť 4/4,
Papier vnútro 170g ONM, obálka 200g ONL + matné lamino
Množstvo 1000 ks
Výroba a tlač Mapy regiónu
Grafické spracovanie na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú ilustračné texty,
fotografie a iné grafické prvky (Grafika: logo Cestujúcich bábok, logo norway grants, štátny
znak SR, logo KSK, logo KOCR KK, Logo bábkové divadlo KE, logo Bavka, logo ASEZ, odkaz na
www.eeagrants.sk, text: „Slovensko – Ukrajina :Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia –
Ukraine: Cooperation across the Border“, „Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“....)
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač

Formát 297x630mm,
Farebnosť 4/4,
Papier 115 g/m2,biely obojstranne natieraný (kriedový) matný papier
Množstvo 1000 ks,
Bigované 4 krát, zložené na formát 148,5 x 110 mm

Veľkoformát tlač billboardu a prenájom bilboardov 10 miest
Zalomenie a úprava na tlač bez grafického spracovania
Formát 540x210 cm,
Farebnosť 4/0,
Papier Billboardový
Množstvo 10 ks,
Lokality:
2ks – KE a spádová oblasť, Jún 2016
2ks – RV a spádová oblasť, Jún 2016
2ks – Medzev a spádová oblasť, Jún 2016
2ks – Vinné a spádová oblasť, Jún 2016
2ks – SNV a spádová oblasť, August 2016
Osobitné podmienky:
 Umiestnenie billboardov objednávateľ schvaľuje na základe dodávateľom zaslanej
ponuky lokalít.
 Dodávateľ po výlepe zasiela správu a fotodokumentáciu o realizácii kampane.
Výroba a tlač Nálepky na stan
Grafické spracovanie na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú ilustračné texty,
fotografie a iné grafické prvky (Grafika: logo Cestujúcich bábok, logo norway grants, štátny
znak SR, logo KSK, logo KOCR KK, Logo bábkové divadlo KE, logo Bavka, logo ASEZ, odkaz na
www.eeagrants.sk, text: „Slovensko – Ukrajina :Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia –
Ukraine: Cooperation across the Border“, „Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“....)
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač
Formát A2
Orientácia na šírku
Farebnosť potlače 4/0
Farba pozadia: biela
Počet kusov: 1
Výroba a tlač Nálepiek na označenie dlhodobého majetku a spotrebného materiálu

Grafické spracovanie na základe podkladov dodaných KOCR KK ako sú ilustračné texty,
fotografie a iné grafické prvky (Grafika: logo Cestujúcich bábok, logo norway grants, štátny
znak SR, logo KSK, logo KOCR KK, Logo bábkové divadlo KE, logo Bavka, logo ASEZ, odkaz na
www.eeagrants.sk, text: „Slovensko – Ukrajina :Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia –
Ukraine: Cooperation across the Border“, „Projekt je financovaný z grantu Nórskeho
kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“....)
Grafické spracovanie/zalomenie/úprava na tlač
Formát 100x55mm
Orientácia na šírku
Logo farebné ,
Množstvo: 30ks
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.
Doručenie na adresu Hlavná 48, Košice, 04001.
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
79810000-5 Tlačiarenské služby
22140000-3 – Letáky, 22150000-6 – Brožúry, 22114300-5 – Mapy
79342000-3 - Marketingové služby, 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky celkom je: 9 750 EUR bez DPH.
PHZ je vypočítaná a stanovená verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona o verejnom
obstarávaní.
2. Miesto plnenia predmetu zákazky/ miesto dodania/ miesto poskytovania služby
Tlačoviny: KOCR KK, Hlavná 48, 040 01 Košice.
Billboardy: Košický región
Kontaktná osoba na konanie vo veci plnenia: Ing. Zuzana Baliková
3. Termín dodania predmetu zákazky

Tlačoviny: 3. jún 2016
Billboardy: 1.júna 2016
4. 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.
5. 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.
6.

Lehota na predkladanie cenovej ponuky

24. mája 2016
7.

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.
Pre čas doručenia cenovej ponuky osobne alebo poštou/iným doručovateľom je rozhodujúci
moment doručenia cenovej ponuky na doručovaciu adresu uvedenú v bode 1.
8.

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: „Výroba a tlač propagačných materiálov a prenájom
billboardov projektu Cestujúce bábky“
- Označenie: „Súťaž – neotvárať!“

9.

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).

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.

10. Druh vzniku záväzku (výsledok verejného obstarávania)
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy.
14. 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

S pozdravom
JUDr. Lenka Vargová Jurková
výkonná riaditeľka
Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj

