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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
pre potreby prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky pre projekt 

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov DIAGO SF s.r.o. 

Poštová adresa Železničná 7 

Mesto Brezno 

PSČ 977 01   

IČO 36037443 

Kontaktná osoba Ing. Slavomír Kupčok 

tel. č.  0486711111 

e-mail diago@diago.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

www.diago.sk 

 
2. Názov zákazky  
Konzultačné a poradenské služby a príprava marketingových a predajných inovácií vrátane ich zavedenia, ktorá povedie 
k inovácii procesu a bude prvkom zvýšenia konkurencieschopnosti, Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, ITMS projektu: 
NFP313030I320. 
 
3. Druh zákazky  
Očakáva sa zákazka s nízkou hodnotou 
 
4. Stručný opis predmetu zákazky  
Predmetom zákazky je poskytovanie konzultačných a poradenských služieb, príprava marketingových a predajných inovácií 
vrátane ich zavedenia, ktoré budú pozostávať z: 

 Návrhu loga spoločnosti 

 Grafického návrhu reklamnej kampane na podporu predaja tesnení 

 Prieskumu trhu pre efektívne umiestnenie reklamných pútačov 

 Mediálnej kampane na internete a exteriérových systémoch. Podmienkou je účasť slečny Petry Vlhovej, ktorá je 
požadovaná byť tvárou kampane 

 Vytvorenia mobilnej aplikácie (prístup k prezentáciám spoločnosti Diago, katalógom, vytvorenie dopytovej sekcie 
v aplikácii – zaslanie dopytu) 

 
Realizácia bude prebiehať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) a Príručky k procesu VO pre dopytovo-
orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016. 
 
5. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 

Konzultačné a poradenské služby 
a príprava marketingových a predajných inovácií 

79340000-9 Reklamné a marketingové služby 

 
6. NUTS kód 
SK032 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: predmetom tejto výzvy 
 
8. Miesto a termín poskytnutia služieb: 
Miesto: Železničná 7, 977 01  Brezno 
Termín: po podpise zmluvy do 6 mesiacov 
 
9. Rozsah predmetu zákazky 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 
10. Rozdelenie predmetu zákazky 

https://www.opvai.sk/media/57189/prirucka-k-procesu-vo-pre-dop-a-np-op-vai-v-gescii-mh-sr_zakazky-po-170.pdf
https://www.opvai.sk/media/57189/prirucka-k-procesu-vo-pre-dop-a-np-op-vai-v-gescii-mh-sr_zakazky-po-170.pdf


Verejný obstarávateí nerozde|'uje zákazku na časti - predmet zákazky je jeden |ogický celok'

11. Možnosť pred|oženia variantných riešení
Verejný obstarávateÍ neumoŽňuje záujemcom predIoŽiť variantné riešenia'

12. Podmienky predkladan|a cenovej ponuky a spósob určenia ceny
[l e-mailom
[l poštou, a|ebo osobne

- Ponuka a ďa|šie dok|ady a dokumenty pri výbere dodávate|'a sa predk|adajú vštátnom jazyku (tj. vs|ovenskom
jazyku)' Dok|ady, ktoré tvoria súčaď obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so síd|om mimo územia
S|ovenskej repub|iky, musia byt predložené v póvodnom jazyku, a súčasne musia byt preložené do štátneho
jazýa, t'j. do s|ovenského jazyka (nep|atí pre uchádzačov, ktorí majú síd|o v Českej repub|ike. V takomto prípade
dok|ady móžu byt pred|ožené v póvodnom, t.j. v českom jazyku).

- ceny uvedené v ponuke musia byt lryjadrené v EUR bez DPH' Ponuky sa podávajú v písomnej forme, očakáva sa
doručenie e-mailom so skenovanou kópiou ponuky s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za
uchádzača, Iistom, alebo osobne na adrese firmy.

- Uchádzač pred|oŽí ponuku e.mai|om, poštou, a|ebo osobne na e-mailovú / poštovú adresu: diago@diago.sk /
Že|ezničná 7,977 oL Brezno

13. Lehota na predk|adanie ponúk ie stanovená do 23.1'2018

14. Lehota viazanosti ponúkje stanovená do 31.7.2018

15. Obsah ponuky
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ce|é p|nenie služby komp|exne'
Ponuka prěd|ožená uchádzačom musí obsahovať:

- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú ponuku s cenou na ce|ý predmet zákazky;
- v ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky nák|ady uchádzača súvisiace s dodaním predmďu zákazky;
. cena uvedená v ponuke musí byt vyjadrená v EUR bez DPH;
- ak uchádzač nieje p|atiteťom DPH, uvedie navrhovanú cenu a zároveň uvedie, že nieje p|atitefom DPH;

16. Podm|enky účasti 1

Verejný obstarávateÍ stanoviI požiadavku podÍa pIatnej legisIatÍvy.

17. Kritérlá na vytodnotenie ponúk podÍa 9 44 ZVo:

Predložené cenové ponuky budú použité pre potreby prieskumu trhu iba na stanovenie predpokladanej hodnoiy
zákazky v rámci rrýzvy kód oPVal-MH/DP l 2oL6 l 3.3.L-o4.

18. Ďa|šie informácie
Nie sú

Dátum a miesto: 12.1.2018, Brezno

DIAGO SF s.
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1 odóvodnenie poŽiadavkv - Verejný obstarávateř stanoviI poŽiadavku podÍa platnej |egislatívy.
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