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Výzva na predloženie ponuky
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava – Úsek kultúry, Hlavná 17,
917 01 Trnava, zabezpečuje výber dodávateľa pre predmet zákazky

„Grafické práce pri príležitosti kandidatúry mesta Trnava na Európske
hlavné mesto kultúry 2026.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Peter Pčolka, PhD – poverený zastupovaním
IČO:
00598135
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Cagala,
Tel.:
+421 908725787
e-mail:
peter.cagala@skasz.trnava.sk
internetová adresa:
www.sprava.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú grafické práce pri príležitosti kandidatúry mesta Trnava
na Európske hlavné mesto kultúry 2026.“ v nasledujúcom rozsahu:
vytvorenie loga - Trnava 2026, s dizajn manuálom (nastavenie vizitiek, hlavičkového
papiera, obálky, pečiatka, emailový podpis), vytvorenie verzií s textovou informáciou:
Trnava 2026 - kandidát na EHMK, Trnava 2026 - European Capital of Culture Candidate
City, Trnava 2026 - European Capital of Culture, Trnava 2026 - Európske hlavné mesto
kultúry
Zadanie k súťaži tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
4. Spôsob výberu dodávateľa: verejný obstarávateľ adresne osloví vybrané subjekty
a zverejní informáciu o výzve na svojom webovom sídle a sociálnej sieti Facebook.
5. Obsah ponuky:
a) návrh loga a vizuálnej identity
b) stručný textový popis, akým spôsobom by uchádzač poňal vizuálnu identitu v rozsahu
max. 1500 znakov s medzerami
c) cenovú ponuku s presne nacenenými jednotlivými grafickými prácami podľa
predmetu zákazky
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d) zoznam minimálne 3 referencií poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce obdobie. Pre
každú položku záujemca uvedie: opis poskytnutej služby, cenu, lehotu poskytnutia,
objednávateľa s uvedením mena a kontaktu zodpovednej osoby, u ktorej je možné
si referenciu overiť.
6. Spôsob predkladania ponúk:
6.1 Uchádzač predkladá ponuku v rozsahu bodu 5. elektronicky zaslaním na adresu
kontaktnej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy - peter.cagala@skasz.trnava.sk
Do názvu e-mailu záujemca uvedie: Európske hlavné mesto kultúry 2026
6.2 Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 1.6.2020 do 11.30 hod.
7. Vyhodnotenie ponúk:
7.1 Na vyhodnotenie predložených ponúk verejný obstarávateľ zriadi minimálne 5člennú komisiu.
7.2 Každý z členov komisie vyhodnocuje ponuky samostatne z hľadiska stratégie
riešenia, kreativity a ceny a zostaví poradie ponúk.
7.3 Výsledné poradie predložených ponúk bude zostavené na základe bodov získaných
sčítaním poradových čísiel priradených ponukám jednotlivými členmi komisie – na
1. mieste bude ponuka s najnižším počtom bodov, na poslednom s najvyšším.
Úspešnou bude ponuka, ktorá sa získala najnižší počet bodov – umiestnila sa ako
prvá poradí.
7.4 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané
elektronickou poštou oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, príp. o ďalšom
postupe v prípade prijatia ponuky.
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: dodanie loga do 3 dní a dizajn manuál do
30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
9. Predpokladaná hodnota zákazky: predpokladaná hodnota cenovej ponuky je
5 000 EUR vrátane DPH.
10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov rozpočtu verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr je 30
dní od doručenia faktúry.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na
adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese
vyhodnotenia uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o výberovom
konaní u verejného obstarávateľa.
Mgr. Peter Pčolka, PhD
poverený riadením
SKaŠZ mesta Trnava
Prílohy: Príloha č. 1 - Zadanie k súťaži
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