
 
 
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie 
Obecný úrad Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky 

 

	

VÝZVA	

na	predloženie	ponuky	v	rámci	prieskumu	trhu	

(v	zmysle	§	117	zákon	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	v	platnom	znení	neskorších		

predpisov)	
	
	

ZADANIE	

Tlač propagačných materiálov, výroba reklamných predmetov 
a reklamného a informačného vybavenia a grafické práce pre potreby 

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie 
Obecný úrad Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky 
IČO: 42292174 
DIČ: 2023962688 
Registrácia: 26017/2012/3130 SCR 
                    11987/2017/SCR 
 
Kontaktná osoba:  
Ing. Dominika Ondrovičová 
OOCR Záhorie 
Obecný úrad Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky 
Telefón:  +421 905 421 859 
E-mail:   director@regionzahorie.sk    

2. PREDMET ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je tlač propagačných materiálov, výroba reklamných predmetov 
a reklamného a informačného vybavenia a grafické práce pre potreby Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie), ktoré sú podrobne špecifikované v tejto časti 
výzvy. 

 
CPV 
22462000-6 Propagačný materiál 
79810000-5 Tlačiarenské služby 
30192700-8	Tlačoviny		
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky 
79822500-7 Grafické návrhy 
79340000-9 Reklamné a marketingové služby 

Uchádzač bude naceňovať jednotlivé položky, pričom súčasťou dodávky bude aj balenie 
tovaru, manipulácia, skladovanie, doprava tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom, 
(Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica prípadne iné) a všetky ostatné 
náklady uchádzača, spojené s dodaním predmetu zákazky ako grafická príprava materiálov, 
vygenerovanie pressverzie pred tlačou dodaných grafických podkladov a pod..  

	
Jednotlivými položkami sú myslené počty kusov v rámci jednej objednávky pre každý typ 
tlačoviny a iných položiek. Uchádzač preto vo svojej ponuke uvedie jednotkové ceny za 
každý typ tlačoviny v závislosti od toho, koľko kusov danej tlačoviny bude požadovať verejný 
obstarávateľ v rámci jednej objednávky. Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému 
uchádzačovi všetky grafické podklady, potrebné k tlači, a to najneskôr ku dňu objednania 
realizácie tlače. 

 
Rozmery pri každej položke sú uvádzané v poradí šírka x výška. 

 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že celkové počty kusov sú predpokladané a slúžia len ako 
informácia.  
 

Cieľom súťaže je uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie činností definovaných 
v týchto podmienkach súťaže medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom 
za splnenia podmienok súťaže a postupom definovaným v týchto podmienkach. 

 
DL brožúra Sprievodca záhoráckymi zážitkami 
Formát: 100x210mm Papier: 90g ONM Farebnosť: 4+4 Väzba: V1 Počet strán: 72-76 
 
 



Cyklomapa Región Záhorie 
Formát: 420x700mm Papier: 100g ONM Farebnosť: 4+4 Sklad: 6+2  
 
Leták Sprevádzanie Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie 
Formát: 210x200mm Papier: 115g ONM Sklad: 1x na DL Farebnosť: 4+4 
 
A5 nová bružúra 
Formát: 210x148mm Papier: 150g OLIN regular Farebnosť: 4+4 Väzba: V1 Počet strán: 20-
28 
 
kalendár nástenný A3 
Formát: A3 420x297mm Papier: 200g ONM Farebnosť: 4+0 Väzba:špirála + háčik Počet 
strán: 13 
 
Kalendárik vreckový 
Formát: 58x90mm Papier: 300g ONM Farebnosť: 4+4 
 
plagát veľký do CLV tlač + grafika 
Formát: 1185x1750mm Papier: 130g Farebnosť: 4+0 
 
plagát malý do CLV 
Formát: 800x1200mm Papier: 130g Farebnosť: 4+0 
 
rollup štandard 
Formát: 850x2000mm Papier: PP Rollup Farebnosť: 4+0 
 
rollup tabletop 
Formát: A3 297x420mm Papier: PP Rollup Farebnosť: 4+0 
 
beachflag 
+ kotvenie do zeme + grafický návrh  
 
stojany na letáky 
DL akryl 2 kapsy + samolepka  
 
tabuľa 
Materiál: alubond + samolepka + tlač + lamino  
 
tlač fotografii 
Papier canon premium photo satin 240g tlač na 12 farebnej pigmentovej tlačiarni 
A3  
A2 

 
 

3.  LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.7.2019 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 16.08.2019 

 
4. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Adresa: Obecný úrad Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky    
 
Kontaktná osoba: Ing. Dominika Ondrovičová 
e-mail:  director@regionzahorie.sk   
 
Ponuky odporúčame predkladať prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne 
(poštou).    
   

5. JAZYK PONUKY 
Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku. 



 
6. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia celková cena za dodanie tovaru s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 
uvedie navrhovanú cenu ako cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 
upozorní v ponuke.  

 
7. TYP ZMLUVY 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej zmluvy na predmetné 
aktivity. Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi návrh 
zmluvy.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
zmluvné podmienky uvedené v návrhu rámcovej dohody predloženej uchádzačom 
budú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom 
ktorého bol postup verejného obstarávania vyhlásený a týmito súťažnými podkladmi a 
ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať 
verejného obstarávateľa. 
Termín plnenia predmetu zákazky: po dobu 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvného vzťahu, prípadne do vyčerpania finančného limitu 15.000 eur bez DPH 
v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 

8.	TERMÍN	A	MIESTO	DODANIA	TOVARU 
Termín	dodania	tovaru:		 Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmety zákazky 
v zmysle jednotlivých objednávok do štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia 
objednávky. 
	

	 Miesto	dodania:			 Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica alebo 
Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica  

 
9. OBSAH PONUKY 

Obsahom ponuky bude: 
- návrh ceny v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym orgánom 

uchádzača 
- Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, ktorým 
môže byť: 

- živnostenské oprávnenie alebo aktuálny výpis zo živnostenského registra  
- aktuálny výpis z obchodného registra  
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný stav vo vzťahu k 
termínu, kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. 

  
 

10. DOPLŇUJÚCE DOKLADY A INFORMÁCIE 
- preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje, 
- predmet zákazky bude financovaný z  prostriedkov verejného obstarávateľa 

z poskytnutej dotácie, 
- v prípade neschválenia projektu MDVRR SR a poskytnutím dotácie pre obdobie 

zmluvného vzťahu si vyhradzuje verejným obstarávateľ právo nerealizovať 
predmetnú službu, 

- úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku verejným obstarávateľom po doručení faktúry, so splatnosťou 
pohľadávok  minimálne 30 dní, Faktúra musí obsahovať údaje podľa § 71 
zákona č. 222/2004 Z.z.. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené 
náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju uchádzačovi na doplnenie 
s novým začiatkom lehoty splatnosti, 

- typ záväzku – objednávka na jednotlivé služby. 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom 

budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	



	
	
	
V	Holíči,	dňa	26.6.2019	

	
	
	
	

..............................	 	 	 	 	 ......................................	

PhDr.Zdenko	Čambal	 	 	 	 	 Ing.	 Dominika	 Ondrovičová
	 	

 predseda predstavenstva    výkonná riaditeľka 
	


