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IČO: 42219906, IČ DPH: 2023486069, Bankové spojenie: SK 0302000000002993673451,  

Tel./Fax: +421 445 565 400, info@visitliptov.sk, www.visitliptov.sk 

Výzva na predloženie CP 

 

Titl.  

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa  15.5.2020 

 

 

 

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: 

„Bedeker Liptov“ 

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. ⃰) 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 7 900 EUR s DPH budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. 
⃰
) 

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

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná 
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť term u kontaktnej osoby (Jana Piatková, 0905 308 796 a mail 
piatkova@visitliptov.sk). ⃰) 

Ponuku s platnosťou do 15.06.2020 je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu 
office@visitliptov.sk, alebo v listinnej podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Bedeker Liptov“ do 
podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 26.5. 2020 do 15:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do (uviesť termín platnosti 
ponuky pre účely stanovenia PHZ) 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 

 

Príloha č. B1: Špecifikácia predmetu zákazky  

Príloha č. B2: Čestné prehlásenie  

Príloha č. B3: Logo Liptov a Logo Slovakia  

Príloha č. B4: Obsahová štruktúra Bedekra 
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Príloha B1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

„Bedeker Liptov“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš, 031 01. 

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 na predmet zákazky: „Bedeker Liptov““  

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný:  

 
Prípravná fáza: 

- Príprava textov a copywriting 

- Fotodokumentácia 

- Grafické spracovanie 

- Jazyková mutácia SJ a iné jazykové korektúry 

- Textová úprava a zalomenie (celkový vzhľad a úprava)  

 

Technické špecifikácie : 

- formát 130 x 218 mm 

- rozsah: 240 str. + obálka 

- vnútro: lesklý papier 135g, tlač 4/4 

- obálka: 300g NL papier 4/0 + polep, lesklé lamino, predsádky 140g BO, (podľa vzoru) 

- väzba: Flexo/oblý chrbát, kapitálky_biele 

- balenie: po 5 ks do fólie + na EUR palety  

 

Celkovo:  250 normostrán textu, 500 fotografií, 30 máp (z toho 20 3D), 50 ilustrácií 

 

Náklad:  

-  Odhadovaný náklad 2100 ks bedekra v uvedenej kvalite  

Obsahová stránka Bedekra:  

-  uvedená v prílohe č. B 4  

Iné:  

- Nutnosť zvýraznenia značky 

- Logo Liptov  

- Logo Dovolenka na Slovensku dobrý nápad 

- Veta: Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR 

4. Miesto dodania:    REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Lipt. 
Mikuláš, 031 01. 

5. Lehota dodania od uzavretia zmluvy:   31.12.2020 

 

6. Jazyk cenovej ponuky:   slovenský 
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7. 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) 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

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: ................................ 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha B3:  Obsahová časť 

 

Úvod – Lokalizácia, Charakteristický Liptov 

Liptov na mape 

Typický Liptov 

To najlepšie na Liptove 

Príroda Liptova 

História Liptova a tradície  – postupne jednotlivé obdobia + historická časová os 

Oblasti Liptova: 

Horný Liptov (Liptovský Hrádok a okolie) 

Stredný Liptov (Liptovský Mikuláš a okolie + zvlášť mesto Liptovský Mikuláš) 

Dolný Liptov (Ružomberok a okolie + zvlášť mesto Ružomberok) 

Pešia turistika a cykloturistika 

Západné Tatry – úvod - 10 naj peších trás, 3D mapy, profily, itineráre 

                                           5 naj cyklotrás – mapa, profil, itineráre 

Nízke Tatry – úvod - 10 naj peších trás, 3D mapy, profily, itineráre 

                                      5 naj cyklotrás – mapa, profil, itineráre 

Chočské vrchy – úvod + 3 pešie trasy + cyklotrasa 

Veľká Fatra – úvod + 3 pešie trasy +  3 cyklotrasy 

Kúpeľníctvo, welness a akvaparky 

Lyžovanie (zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, skialpovanie a zimná turistika) 

Kultúra a voľný čas (Múzeá, Galérie, Kultúrne podujatia a pod...) 

Gastronómia (Čo jesť?, Čo piť?), Liptovská hniezda 

Praktické informácie (Doprava na Liptove a pod...) 

Inzercia Liptov Region Card 

     + „Vložené dvojstrany“ ako doplnkový rozširujúci text na príslušnom mieste na témy: Kostoly     

     plné symboliky, Ľudová kultúra v Liptove, Múzeum liptovskej dediny, Liptovské hrady 

               Povinné informácie :  Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

 

 


