
 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk 

 

 

Klaster ORAVA, o.o.c.r. 

        Hviezdoslavovo námestie 1651/2  

026 01 Dolný Kubín 

 

Vybavuje :Ing. Michal Sklienka: 0911 747 339 V: Dolnom Kubíne, dňa: 24.08.2020  

     

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

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

 

Tlač propagačného materiálu 

 

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.
 

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 7000,00 € 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. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu marketing@orava.sk, alebo 

osobne v uzatvorenej obálke s označením: Tlač propagačného materiálu  

do 02.09.2020 do 13:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej 

v prílohe a lehotu dodania. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá bude 

následne doručená vybranému záujemcovi.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný 

predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom, 

Klaster ORAVA, o.o.c.r. 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  

 

 



 

Príloha: 

 

V Ý Z V A  
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 

1. Identifikácia: 

Názov:  Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu   
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 

V jeho mene konajúci: Ing. Vladimír Šiška , predseda predstavenstva 

IČO: 42219701 

DIČ / IČ DPH: 2023413898 / SK2023413898 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, 2976812253/0200 

Telefón: 0911 747 339  

Kontaktná osoba: Ing. Michal Sklienka 

e-mail: marketing@orava.sk 

2. Typ zmluvy/ objednávky a predmet zákazky: 

Objednávka na predmet zákazky:  

Tlač propagačného materiálu 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

      Tlač materiálu „Dotlač materiálu na Orave sa nudiť nikdy nebudeš“  

       Rozmer A5 cca 60 – 70 strán 

Gramáž papiera: 250 – 300 gsm / obálka, 170 – 250 gsm vnútorné strany 

Matný papier 

      Množstvo: 1500 ks 

      Tlač materiálu „Dotlač materiálu Cyklomapy“ 

- Tlač mapy 

- Rozmer mapy 95,5 x 65,5cm 

- Mierka mapy 1:80 000 

- Množstvo 1437 ks 

      Tlač materiálu „Dotlač materiálu Propagačné mapy Oravy“ 
- Formát A4 

- Počet ks – 1791 ks 

- Počet strán – 24 

- Obal – laminovaný, lesklý, 150 g 

- Vnútorné strany – polomat, 80 g 

 

4. Miesto dodania: 
Dolný Kubín, Kancelária Klastra 

5. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 
30.12.2020 

6. Jazyk ponuky: 

 slovenský 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu obstarávateľa a verejných zdrojov. 

Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

mailto:marketing@orava.sk


 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

   - splnenie predmetu zákazky podľa bližšej špecifikácie  

- najnižšia cena za služby 

- kvalitná tlač 

9. Ďalšie informácie:  

Pred samotnou realizáciou je potrebná konzultácia s obstarávateľom. 


