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Výzva na predloženie CP 
 

Titl.  

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa 22.06.2020 

 

 

Zn. vybavuje: výkonná riaditeľka OOCR Ing. Darina Bartková, Office@visitlipstov.sk+421 917 111 044
      

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Tvorba propagačných materiálov“ 
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
a čestného vyhlásenia (viď. Príloha č. B2) o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu office@visitliptov.sk, alebo v listinnej 
podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Tvorba propagačných materiálov“ do podateľne 
verejného obstarávateľa v termíne do 26.06. 2020 do 15:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 15.08.2020 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom                                            Ing. Darina Bartková 

                                                       Výkonná riaditeľka  OOCR REGION LIPTOV 

 
⃰) nehodiace sa škrtnite 
Príloha č. B1: Špecifikácia predmetu zákazky  

Príloha č. B2: Čestné prehlásenie  

Príloha č. B3: Návrh cenovej ponuky 

mailto:Office@visitlipstov.sk
mailto:office@visitliptov.sk


 

REGION  LIPTOV , oblastná organizácia CR, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, 
IČO: 42219906, IČ DPH: 2023486069, Bankové spojenie: SK 0302000000002993673451,  
Tel./Fax: +421 445 565 400, info@visitliptov.sk, www.visitliptov.sk 

Príloha B1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

„Tvorba propagačných materiálov“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš, 031 42. 

IČO: 422 199 06,  DIČ: 202 348 60 69,  IČ DPH: SK 202 348 60 69 . 

Výkonná riaditeľka Ing. Darina Bartková, tel: +421 917 111 044,  e-mail: office@visitliptov.sk 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Tvorba propagačných materiálov“  

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmetom obstarávania je tvorba propagačných materiálov, ich návrh, tvorba jazykových mutácii a 
tlač. Zákazka sa považuje za jeden celok, aby bol dodržaný jednotný vizuál. To znamená, že ponuka 
musí obsahovať grafické spracovanie všetkých materiálov, preklad do požadovaných jazykov a tlač 
všetkých materiálov v požadovanom formáte.  
 
Produktové letáky popisujú históriu a najväčšie atraktivity sakrálnych pamiatok Liptovského Mikuláša, 
obsahujú ich pôdorysy s označením a popisom bodov záujmu, fotodokumentáciu. Budú vytvorené v 
jednotnom dizajne a vydané v 3 jazykových verziách.  
 
Kostol sv. Mikuláša 
špecifikácia: A4, 2xlom, 130 g NM, 4/4 
počet kusov: SJ 3000, AJ 1500, PJ 1500, celkom: 6000 ks. 
 
Evanjelický kostol 
špecifikácia A4, 2xlom, 130 g NM, 4/4 
počet kusov: SJ 3000, AJ 1500, PJ 1500, celkom: 6000 ks. 
 
Synagóga 
špecifikácia: formát 396 x 210, 3xlom,130 g NL, 4/4 
počet kusov: SJ 3000, AJ 1500, PJ 1500, celkom: 6000 ks. 
 
Papierové čiapky pre deti v tvare mitry s vymaľovánkou – Dobrodružstvá s Mikulášom.  Čiapka s 
motívom mikulášskych postavičiek bude slúžiť  ako reklama produktového balíka. V čiapkach sa budú 
deti fotiť a zdieľať na sociálnych sieťach. Počet kusov: 2500 ks (rozmer 630x200 mm) Špecifikácia: Tlač 
na 250 g BO 
 
Propagačný materiál – Dobrodružstvá s Mikulášom: 
Celoročný produktový leták je hravým detským sprievodcom prezentujúcim možnosti cca 15  
programov v meste vhodných pre rodiny s deťmi. Vydaný bude v 3 jazykových verziách. 
Špecifikácia:  A4, 2xlom, 130 g NM, 4/4 
počet kusov: SJ 5000, AJ 2500, PJ 2500, celkom: 10000 ks 
 
Propagačný materiál 12 NAJ historického centra 
Pozýva k návšteve 12 turistických atraktivít historického centra, múzeí, galérií a historických pamiatok. 
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špecifikácia: formát 396 x 210, 3xlom,130 g NL, 4/4 
počet kusov: SJ 10000, celkom: 10000 ks 
 
4. Miesto dodania:  
 
INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš Námestie mieru 1 
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia 

 

5. Trvanie zmluvy do: 31.08.2020 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy do 2 týždňov 

 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

 

8. Obsah ponuka: 

• Oprávnenie na podnikanie  
• Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha A2) 
• Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky) 

 
 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa   
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Príloha B2:  Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov:     xxxxx 
sídlo uchádzača:   xxxx 
IČO:     xxxx 
IČ DPH:   xxx 
 
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 
343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa 
§ 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa xxxxx 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha B3:  Návrh cenovej ponuky 

 

 

Predmet zákazky:   Tvorba propagačných materiálov 
 
Špecifikácia zákazky:  podľa prílohy č. B1 
 
Názov projektu:   „Tvorba propagačných materiálov“ 
Podrobný popis:   ak je potrebný/položkovite/ 
 
 
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 

„Tvorba propagačných materiálov“    
 
Miesto a dátum:  
 
Platnosť cenovej ponuky do termínu: 15.08.2020 
 
 
 
 

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

 

 


