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SEVEROVÝCHOD
SLOVENSKA

Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov

V Prešove, dňa 11.6.2013

Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky

Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska sa v rámci prieskumu trhu v súlade s

§102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov dovol'uje obrátiť na Vás so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na nasledovný

predmet obstarávania:

"Komplexné zabezpečenie - Spracovanie a tlač turistických máp územia

Prešovského kraja"

1. Rozsah a špecifikácia predmetu obstarávania.

Predmetom obstarávania je komplexné zabezpečenie - spracovanie a tlač turistických

máp s nasledovnou technickou špecifikáciou - požiadavkami:

Vyhotovonie 4 turistických máp územia Prešovského kraja podľa prílohy č.l- rozdelenie

územia.

mierka 1:150000

Predpokladaná veľkost papiera: 470 x 594 mm

Farebnosť: 4+4
Papier:

Verzia Č. 1 90 g ONM,
Verzia Č. 2 100 g GPRINT (mapový papier)

Turistická mapa musí obsahovať:
Cykloturistické trasy,
Pešie turistické trasy,
Atraktivity a zaujímavosti (značenie formou piktogramov na základe požiadavky
obsta rávate ra)

Druhá strana mapy bude obsahovať typy na výlet (fotka, kontaktné údaje, popis v SJ,AJ, PJ
a RJ), ktoré dodá obstarávateľ

Cena musí ďalej zahŕňať grafické spracovanie, balenie a dopravu.
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2. Požiadavky na uchádzačov:

Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo

inom registri, oprávnená poskytnúť danú službu predmetu obstarávania.

3. OBSAH PONUKY:

1. Cenová ponuka musí byť rozdelená na:
Verziu papiera č. 1 a č. 2 pri náklade 5.000ks, 8.000ks, 10.000ks na každú
časť mapy 1 až 4

2. Doklad o oprávnení poskytnúť danú službu (lx kópia)

4. Termín a miesto predloženia ponuky

Konečný termín na predloženie ponuky je 19.6. 2013 do 12:00 hod.

Ponuku možno doručiť osobne alebo poštou na adresu: Severovýchod Slovenska, Mgr.
Martin Janoško, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, alebo poslať mailom na adresu:

marketing@severovvchod.sk pričom rozhoduje termín doručenia ponuky. V prípade zaslania

ponuky poštou alebo osobne, je potrebné obálku označiť "CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!"

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

S pozdravom

Severovýchod Slo\l,-
Námestie mieru 2 oao t .

ICO: 42238536
OIC: 2023655 32

r. Martin Janoško

v onný riaditel' KOCRPSK
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