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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: „On-line kampaň: Tvorba kampaní na podporu CR na 
Liptove“ 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 6 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. Patrik Burdel 
Telefón:  +421 44 55 65 401 
 0917 111 044 
E-mail: office@visitliptov.sk  
 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 
 
Správa a tvorba on-line kampaní na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva  v regióne 
Liptov prostredníctvom Google AdWords, Facebook a ďalších kanálov na Slovenskom 
a Českom trhu počas roku 2019 s kreditom vo výške 15 000 EUR. Predkladateľ cenovej 
ponuky predkladá obstarávateľovi výšku odmeny za správu kampaní, na ktorý je určený 
kredit.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky spolu s kreditom je  22 000 € 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 dotačných prostriedkov organizácie REGION LIPTOV OOCR 
 
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 22.2.2019 do 15,00 hod. 

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

http://www.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 : „On-line kampaň: Tvorba 
kampaní na podporu CR na Liptove“ - Neotvárať“.  V prípade neuvedenia tohto 
označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 
Pri zaslaní e-mailom musí predmet obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky označenie: 
„Súťaž  „On-line kampaň: Tvorba kampaní na podporu CR na Liptove“ 
 
 
(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 cenou celkom a na túto skutočnosť v cenovej ponuke 
upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku.  
 
(6) Kritérium hodnotenia 

 
Najnižšia cena za poplatky agentúre 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 ponuka sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako 
súčasť dokumentácie tejto zákazky   
 
 
 
Liptovský Mikuláš, dňa 14.2.2019 
 
 
 
 
 

........................ .............. 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:  „On-line kampaň: Tvorba kampaní na podporu CR na Liptove“ 
Špecifikácia zákazky:  Správa a tvorba online kampaní na Slovensku a v Českej 

republike počas roku 2019 s kreditom vo výške 15 000 Eur, 
určeným na nákup reklamného priestoru prostredníctvo Google 
AdWords, Facebook a ďalších kanálov podporu CR a 
kúpeľníctva na Liptove. 

 
Podrobný popis:   Mesačné VC sync-upy 
    Reporting na požiadanie – minimálne 2 krát ročne 
    Prístup k hlavným KPI a možnosť meniť v priebehu roka 
    Search & responzivne ads na správne afinity 
    Cielenie RMKT, custom affinity na konkurenciu 
    Využívanie responzívnych ads 
    Google AdWords Evergreen, 
    Google AdWords taktické kampane 
    Facebook medium na seedovanie postov 

Optimalizácia search kampani - kontrola vyhľadávaných 
výrazov, návrhy a optimalizácia textových reklám 
Optimalizácia publík - monitorovanie a vyhodnocovanie 
výkonnosti jednotlivých druhov cielenia v obsahovej sieti 
Analytika - analýza návštevnosti webu  
Analytika - segmentácia remarketingových publík 

     
Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 

Predmet zákazky Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
Online kampaň: Správa a 
tvorba kampaní na podporu 
CR na Liptove 

   

 
Miesto a dátum: 
 

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