Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:

IO TECH, s. r. o.

Adresa organizácie:

Zámocká 8, 811 01 Bratislava

Krajina:

Slovenská republika

IČO:

44 452 594

Internetová adresa organizácie (URL):

...

o
Kontaktná osoba:

Ing. Ivan Pospíšil

Telefón:

+421 905 502 277

E-mail:

ivan@iotech.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS
Názov zákazky: Marketingové aktivity
Druh zákazky: Služby
Hlavné miesto poskytovania: Zámocká 8, 811 01 Bratislava
NUTS kód: SK010
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79341400-0 Služby týkajúce sa reklamnej kampane
Zdroj financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a z vlastných zdrojov obstarávateľa, Operačného programu OPVaI-MH-DP2017-4.1.1-07.
Stručný opis zákazky:
Predmetom tejto zákazky sú nasledovné marketingové aktivity:
Redizajn webovej stránky
Tvorba prezentačných brožúr
Mediálna kampaň
Predmet mediálnej kampane (prenájom vysielacieho času na zariadeniach uchádzača) bude
zabezpečený prostredníctvom digitálnych nosičov vo vybraných prevádzkach typu: fitnes centrá,
bary a kluby, kiná v mestách Bratislavského kraja pre spoločnosť IO Tech s.r.o. Reklamná kampaň
má byť cielená na cieľovú skupinu: 18-45 rokov, so stredným a vyšším vzdelaním, pracujúci v
strednom a vyššom manažmente a v oblasti IT.
Špecifikácia – viď príloha č. 1 – opis predmetu zákazky
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky: 39 626,66 EUR bez DPH
Mena a ceny uvádzané v ponuke : Uchádzač uvedie cenu bez DPH a s DPH v EUR (ak uchádzač
nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum:

10. 9. 2018

Čas:

12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky na adresu: ivan@iotech.sk
Miesto dodania predmetu zákazky: Bratislava
Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH.
Zmluva: Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Zmluvy o diel úspešným uchádzačom.
Lehota na plnenie zmluvy: 11 mesiacov od podpisu zmluvy
Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018
Podmienky: Ponuky musia byť predložené v súlade s prílohami tejto výzvy.
V prílohe týchto pokynov na spracovanie cenovej ponuky prikladáme vzor cenovej ponuky, ktorú
žiadame vyplniť a zaslať so špecifikácia predmetu, na základe ktorej uchádzač preukáže splnenie
podmienok stanovených verejných obstarávateľom na predmet zákazky.
Predmetná výzva nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému
obstarávateľovi len na informatívne účely pre stanovenie ceny do rozpočtu, ktorou bude
priemerná cena z posudzovaných cien predložených ponúk.
Dátum začiatku prieskumu trhu: 27. 8. 2018
Ing. Ivan Pospíšil, konateľ
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Príloha č. 1:

Cenový návrh pre určenie rozpočtovej ceny
Predmet zákazky:
Marketingové aktivity
Verejný obstarávateľ:
IO TECH, s. r. o.
Zámocká 8, 811 01 Bratislava

Predmet obstarania

Redizajn
stránky

webovej

Množstvo

Presný
názov
výrobcu zariadenia
a
jeho
typové
označenie

1 ks

N/A

Tvorba prezentačných
brožúr

50 ks

N/A

Mediálna kampaň

1 ks

N/A

CENA CELKOM

Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Štatutárny zástupca uchádzača:
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Cena
v EUR
bez DPH

Sadzba DPH

Cena
v EUR
DPH

s
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Redizajn webovej stránky

Požadované parametre

Navrhované
parametre; príp.
áno/nie

Cenová
ponuka v
EUR bez DPH

Navrhované
parametre;
áno/nie

Cenová
ponuka v
EUR bez DPH

Grafický návrh S ohľadom na CI
Validácia

Minimálne W3C

Implementácia Pre štandardy ak sú napr.
grafiky
XHTML a CSS
CMS

požadované

Moduly

Modul Článkový systém
Modul Súvisiace články
Modul RSS

Hlavné
požadované
parametre

Modul
Manažment
obrázkových
galérií/Fotogalérií
Modul Automatická vodotlač
obrázkov
Modul Klientská zóna/Privátna
zóna
Modul Formulár 6x
Modul Odporučiť stránku
Modul Vyhľadávanie
Modul Mapa stránky
Modul Navigačná cesta
Modul Dokumenty
Modul multijazyčnosti min. 3
jazyky (SK, EN, DE)
Optimalizácia

Pre
vyhľadávače
porovnávače produktov
cien

a
a

Spracovanie

Návrh
databázy,
implementácia do CMS a
webu

CENA CELKOM v EUR bez DPH

Tvorba prezentačných brožúr

Hlavné

Požadované parametre

Rozmer brožúry

A4

Typ

Farebná 4/4
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požadované Kusy
parametre
Počet strán

50 ks
8 strán

Jazyk

SJ/AJ

Papier

Matný 150g

Dodané služby

príprava textov, DTP, grafický
návrh, tlač

CENA CELKOM v EUR bez DPH – 1 ks
CENA CELKOM v EUR bez DPH –50 ks

Mediálna kampaň

Minimálne
požadované
parametre

Navrhované
parametre
(vpíše
uchádzač)

Vytvorenie vysielaného spotu z podkladov
dodaných obstarávateľom – statický
formát podľa technických špecifikácii
prevádzkovateľa siete digitálních nosičov
počet digitálnych plôch, v ktorých bude Min.40
reklamná kampaň uskutočnená
Min. 1 030.000
počet mesačných zobrazení spotov
zobrazení
Min. 50“
veľkosť uhlopriečky digitálnej plochy
Dĺžka kampane

Min. 5 mesiacov

Špecifikácia kampane

Minimálne
požadované
parametre

Možnosť použitia flashových spotov v rámci prezentácie
Možnosť použitia viacerých vizuálov počas kampane bez
dodatočných produkčných nákladov
možnosť rozdeliť kampaň na kratšie časové obdobia
Pokrytie Bratislavský kraj
Orientácia digitálnej plochy
CENA CELKOM v EUR bez DPH

na výšku (portrait)

Navrhované
parametre:
áno/nie*

Cenová
ponuka v EUR
bez DPH

