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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

 

 

V Prešove, dňa 11.2.2016 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby: „Vytvorenie hry (pre mobilné zariadenia) zameranej na podporu domáceho cestovného 

ruchu  Prešovského kraja.“ 

 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, ktorá bude realizovaná  v zmysle § 

9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

                        v.      r. 

                                                                                              Mgr. Martin Janoško 
                                                                                                               výkonný riaditeľ 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk, 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

1. Obstarávateľ: 

  Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

2. Názov poskytnutej služby - diela:   

„Vytvorenie hry (pre mobilné zariadenia) zameranej na podporu domáceho cestovného ruchu 

 Prešovského kraja.“ 

 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Názov hry: LEGENDARIUM 2 

Multimediálna geolokačná hra do smartfónov a tabletov založená na legendách Prešovského 

kraja. 

Jedná sa o vytvorenie komplexnej hry, ktoré zahŕňa programovú časť, grafiku, textovú časť a 

animácie do hry.  

Dodaná hra bude vyvíjaná pre operačné systémy iOS a Android. Sprístupnená verejnosti musí byť 
najneskôr do 1. júna 2016 na Google Play a App Store. 
 
V hre sa bude nachádzať spolu 15 lokalít z Prešovského kraja.  
 
Jedná sa o tieto lokality (miesta): Vysoké Tatry, Poprad, Ždiar, Červený Kláštor, Kežmarok, Levoča, 
Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Snina, Svidník, Hanušovce nad Topľou, 
Humenné 

 každe miesto bude obsahovať minihru s nekonečným gameplayom (minihry sa budú môcť 
opakovať, maximalne 2-krát, ale vždy s iným vizuálom ) 

 hráč bude mať možnosť GPS lokalizácie na 4 miestach v každom z 15. miest 
 pri každej úspešnej lokalizácii na jednom z určených miest, hráč získa 1/4 z predmetu 

súvisiacieho s legendou v danom mieste 
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 ak sa hráč zlokalizuje na všetkých 4 lokáciách v danom mieste - získa kompletný predmet - 
ktorý hráčovi umožní v minihre pre dané mesto, získavať väčší objem bodov v minihre a 
tým pádom aj rýchlejší postup v rebríčku 

 predmet môže hráč získať aj za veľmi veľké množstvo bodov - (možnosť pre zahraničných 
hráčov - bez nutnosti lokalizácie) 

 ak sa hráč zlokalizuje na všetkých 4 lokáciách v danom meste - získa možnosť prehratia 
zvukovej legendy na YouTube kanály obstarávateľa. 

Hra nebude mať koniec, ale bude sa dať hrať stále - zbierať body do spoločného rebríčka. 

 rebríček bude spoločný pre oba operačné systémy (iOS a Android ) a bude súčasťou hry 
(aplikácie) 

 nutná registrácia hráča pre zaradenie do rebríčka 
 registrácia musí obsahovať (povinný údaj) kontaktný email a nick name. Tieto údaje budú 

využité výlučne na rozlíšenie hráča a jeho kontaktovanie v prípade výhry 
 registrácia by ďalej mala obsahovať voliteľné údaje – vek, pohlavie, štátna príslušnosť 
 rebríček bude obsahovať 15 šarží/hodností ( podľa historických názvov spoločenského 

postavenia až po kráľa ) 
 hráč dosiahne vyššiu hodnosť vždy pri určitom bodovom limite 

Hra bude obsahovať funkciu na odhalenie podvádzania pri lokalizácii 

 tzn. že bude detekovať prirýchle lokalizovanie medzi miestami t.j. zamedziť lokalizovanie sa 
na GPS súradniciach vzdialených od seba viac ako 100 km pod časový limit 60 minút. 

Hra musí byť voľne stiahnuteľná a šíriteľná. Musí byť hrateľná na širokom spektre mobilných 

zariadení (telefón, tablet a pod.) využívajúcich operačný systém Apple aj Android.  

Ďalej:  

- v hre musí byť umožnené získavať skóre a súťažiť s inými hráčmi,  

- hra musí umožňovať aj pozývanie ďalších hráčov do hry cez mail,  

- hra musí umožňovať zdieľanie na sociálnych sieťach ako facebook a pod. cez 

zdieľanie príspevku na nástenke hráča, zdieľanie fotografie cez profil hráča, 

pozývanie facebook priateľov hráča na hranie hry a umožnenie propagácie facebook 

stránky zadávateľa priamo v hre, 

- hra musí ďalej obsahovať možnosť vytvorenia rebríčkov a v prípade Android aplikácie 

prepojenie do google games, 

- hra musí taktiež umožňovať nákupy priamo v aplikácii a možnosť zasielania 

notifikácií/správ, 

- musí obsahovať aj možnosť ponúkania reklamy a jej následné zapínanie aj vypínanie, 

 

 Výstupom bude hra pre mobilné telefóny, ktorá bude podporovať rozvoj domáceho turizmu, 

voľne stiahnuteľná v obchodoch Apple a Google Play.  
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4. Termín dodania služby - diela :   

- máj 2016 

5. Kritérium na výber poskytovateľa služby - diela:                                                                                                  
 

Kritériom na výber dodávateľa služby - diela je najnižšia cena. 

6. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                
 

Ponuky predkladajte osobne, mailom na riaditel@severovychod.sk alebo poštou najneskôr do 

18.2.2016, do 12:00 hod do sídla obstarávateľa. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: 

„Cenová ponuka – Mobilná hra -  NEOTVÁRAŤ!!!“                         
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