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Výzva na predloženie CP 

 

Titl.  

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa  25.01.2021 

 

 

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

     

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

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

„Digitálne kampane na podporu kúpeľníctva na Liptove“ 

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. ⃰
) 

Hodnota zákazky je stanovená na 22 440 €.  

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: „Digitálne kampane na podporu kúpeľníctva na 

Liptove“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 29.01.2021 do 15:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 15.02.2021 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 
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Príloha B1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

„Digitálne kampane na podporu kúpeľníctva na Liptove“ 

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: „Digitálne kampane na podporu kúpeľníctva na 

Liptove“  

Predmetom zákazky je správa a tvorba online kampaní na podporu cestovného ruchu v regióne 

Liptov prostredníctvom Google Ads, Facebook a Instagram do konca januára 2022 s celkovou 

hodnotou vo výške 22 000 EUR. Predkladateľ cenovej ponuky predkladá obstarávateľovi rozdelenie 

danej sumy medzi kredit na online média a odmenu za vytvorenie a správu kampaní. 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný:  

Správa online kampaní na Google Ads, FB a Instagram zahŕňa nasledovné aktivity: 

- 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 

- tvorba organických postov na mesačnej báze pre FB a IG (vrátane grafiky) 

- nastavovanie kampaní na mesačnej báze; cielenia - konverzie a awareness pre FB a reach pre IG 

-  tvorba custum publík - RMKT, interakcia s FB page; tvorba lookalike publík; tvorba publík 

interest 

- nastavenie reklám pre organické posty na Facebooku  na mesačnej báze 

- kontrola a analýza výkonu Facebook kampaní  a ich optimalizácia podľa výsledkov - kontrola 

CPA, CPC, CPM, dosah, impresie, počet preklikov, minutá suma, frekvencia 

- tvorba reportov za FB page a IG profil a porovnania s konkurenciou na mesačnej báze 

- optimalizácia Google Ads kampaní na základe výkonnosti - kontrola+úprava: nastavenie 

kampaní, cielenia, publík, umiestnení, reklám, search query, optiscore, 

- tvorba nových Google Ads kampaní na vyžiadanie - vytvorenie kampaní, ad group, reklám, 

rozšírení, určenie a nastavenie cielenia, budgetu,  

- priebežna kontrola Google Ads spendov, konverzií, publík+ich segmentácia, 

 

4. Miesto dodania: Online 

 

5. Trvanie zmluvy do: 31.01.2022 

 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch) – priebežne  
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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 vlastných zdrojov člena. 
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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:   „Digitálne kampane na podporu kúpeľníctva na Liptove“ 

 
Špecifikácia zákazky:   
 
Názov projektu:   „Digitálne kampane na podporu kúpeľníctva na Liptove“ 

Podrobný popis:   

Zákazka zahŕňa kredit na online kampane vrátane ich správy na reklamných systémoch Google 
Ads, Facebook a Instagram. Ide o aktivity ako optimalizácie kampaní na základe výsledkov, ich 
pravidelná kontrola, reporting na požiadanie, pravidelná komunikácia, využívanie čo 
najlepšieho zacielenia reklám na potenciálnych klientov. Správa Facebooku zahŕňa aj tvorbu 
organických postov vrátane grafiky. 
 
 
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 

Mediálny rozpočet na online média    

Správa online kampaní    

Spolu    

 
Miesto a dátum:  
 
Platnosť cenovej ponuky do termínu: 15.02.2021 
 
 
 
 

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

 

 


