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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Na zákazku 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 

 
Predmet obstarávania: „Odmena za tvorbu online kampaní na podporu CR 

pre región Liptov“ 
 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
 
Názov:  REGION LIPTOV, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt. Mikuláš                              
IČO: 42219906 
DIČ: 2023486069  
V zastúpení: Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka 
Telefón: +421 44 55 65 401 
Web: www.visitliptov.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať: 
Kontaktná os.: Ing. Martin Grieš 
Telefón:  +421 44 55 65 401 
 0917 111 044 
E-mail: office@visitliptov.sk  
 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 
 
Predmetom obstarávania je tvorba kampaní na podporu cestovného ruchu v on-line prostredí 
podľa špecifikácie v prílohe č.1.  
 

Predpokladaná hodnota zákazky je 8 500,00 € bez DPH. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak predložené cenové ponuky nebudú 
zodpovedať jeho finančným predpokladom alebo nebudú zodpovedať požiadavkám 
uvedeným v tejto výzve 
 
(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazka bude financovaná z vlastných a dotačných prostriedkov organizácie REGION 
LIPTOV OOCR 
 
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 4.6.2019 do 15,00 hod. 

Osobné doručenie do kancelárie REGION LIPTOV 
OOCR, prípadne poštou alebo mailom na adresu 
office@visitliptov.sk. 

http://www.visitliptov.sk/
mailto:office@visitliptov.sk
mailto:office@visitliptov.sk
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V prípade zasielania ponuky poštou obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu 
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – Odmena za tvorbu on-line 
kampaní na podporu CR pre región Liptov - Neotvárať“.  V prípade neuvedenia tohto 
označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 
Pri zaslaní e-mailom musí predmet obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky označenie: 
„Súťaž – Odmena za tvorbu on-line kampaní na podporu CR pre región Liptov“.   
 
(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 
 
Cenová ponuka musí obsahovať: názov zákazky – predmet obstarávania, obchodné meno, 
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail, bankové spojenie, platca / 
neplatca DPH, cenovú kalkuláciu, podpis zodpovednej osoby, pečiatka. 
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej 
ponuke upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku.  
 
(6) Kritérium hodnotenia 

 
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu 
DPH).  
 
(7) Ostatné informácie 
 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. 
objednávka. Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako 
súčasť dokumentácie tejto zákazky   
 
Liptovský Mikuláš, dňa 28.5.2019 
 
 
 
 

........................................................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:  Odmena za tvorbu on-line kampaní na podporu CR pre 

región Liptov 
 
Špecifikácia zákazky:  Tvorba kampaní na podporu cestovného ruchu v on-line 

prostredí 
 
 
 

Fáza 1. Fáza - Oslovenie 2. Fáza - Remarketing 3. Fáza - Dynamický 
remarketing 

Cieľ Návšteva webu Návšteva podstránky 
alebo zážitkov 

Návšteva detailu ponuky 

Komunikácia V prvej fáze oslovujeme 
širokú masu všeobecným 
posolstvom. Nesnažíme 

sa okamžite “predať” 
dovolenky či zážitky na 
Liptove, ale ukazovať, 
aké možnosti ponúka. 

V druhej fáze oslovujeme 
ľudí, ktorých sme zasiahli 

v prvej fáze. Kreatíva 
kampane je rôzna, 

snažíme sa ich zaujať 
konkrétnym posolstvom 
počas rôznych fáz dňa – 

ráno ich zasahujeme 
inými bannermi ako na 

obed alebo večer. 

V tretej fáze vyzývame 
ľudí zasiahnutých 

predchádzajúcimi fázami 
ponukami, ktoré ich už 
možno predtým zaujali. 

Pripomíname im 
konkrétne ponuky, ktoré 
by ich mohli presvedčiť, 
vyzývame ich  k akcii. 

Cielenie Podľa polohy a záujmov Všetci návštevníci webu - 
Ráno, obed, večer 

Konkrétne zážitky 

Formáty Facebook Ads, Google 
Ads 

Facebook remarketing Facebook - Dynamic Ads 

 
 
 
Komunikačná stratégia 
Úlohou je vytvorenie stratégie, ktorá sa bude aplikovať pomocou 
reklamných formátov v jednotlivých fázach cesty zákazníka. Najprv aby 
návštevník značku spoznal, následne spoznal atrakcie Liptova a v poslednej fáze 
sa presvedčil o destinácii ako o výbornej dovolenkovej voľbe. Komunikačná 
stratégia je súčasťou ponuky. Po začatí spolupráce sa komunikačná stratégia dopracuje na 
základe feedbacku. 
 
Grafický dizajn - návrh vizuality 
V rámci úvodných fáz spracovanie návrhu vizuality, v ktorej duchu sa bude niesť 
celá kampaň. Vizualita bude unikátna s využitím fotiek lokálnych atrakcii a budú 
ju dopĺňať kreatívne texty podľa fázy, v ktorej sa nachádza. 
 
Vytvorenie grafických formátov 
Spracovanie návrhu vizuality do rozličných formátov Facebook a Google 
Ads. 
 
Google Ads: 
160x600, 250x250, 300x250, 300x600, 320x100, 336x280, 468x60, 728x90, 970x90, 
970x250px 
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Facebook Ads: 
1200x628, 1080x1080, 1080x1920px 
 
Výkonnostné kampane 
Výkonnostné kampane sú prostriedok, ako zasiahnuť cieľovú skupinu na 
platformách Facebook a Google. V rámci tejto položky je potrebné venovať sa vytvoreniu 
štruktúry kampaní a publík na spomínaných platformách, naplneniu 
kampaní obsahom a úvodnému nastaveniu reklamy. 
Kampane je potrebné pravidelne optimalizovať. Zároveň je dôležité priebežne 
venovať pozornosť úprave kreatív a kľúčových slov, úprave publík a cielení. 
V rámci služby dodávať pravidelný reporting. 
 
Account management 
Komunikácia medzi klientom, tímom v agentúre a so subdodávateľmi 
jednotlivých služieb a sledovanie plnenia jednotlivých úloh. 
 
Rozpočet do médií 
Rozpočet do médií sú peniaze, ktorými sa platí umiestnenie v reklamných 
formátoch vo Facebook a Google Ads. 
Celá suma je platená tretím stranám, za publikovanú reklamu. 
 
Odmena uchádzača zahŕňa všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky 
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Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 
 
 
 
 
Cenová kalkulácia: 
 

Predmet Suma DPH Suma s 
DPH 

Odmena za tvorbu kampane    
 
Miesto a dátum:  
 

................................................ 
  Podpis zodpovednej osoby 
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