Výzva na predloženie ponuky
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Námestie 1. Mája 53/4, 903 01 Senec , ako vyhlasovateľ súťaže v
zmysle §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a predpisov
(ďalej aj „ObchZ“) týmto zverejňuje výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy na predmet súťaže:

„Reklamné partnerstvo – Slnečné jazerá Senec“

1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Webové sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis:
V zastúpení:

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
Námestie 1. Mája 53/4, 903 01 Senec
Slovenská republika
https://www.slnecnejazera.sk/sk
44 537 476
SK2022742293
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 56029/B
Bc. Marek Šmihel, konateľ

2. Kontakt:

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Námestie 1. Mája 53/4,
90301 Senec
Bc. Marek Šmihel
+421 911 732 211

3. Predmet súťaže:

Exkluzívne reklamné partnerstvo Slnečné jazerá Senec
4. Opis predmetu súťaže:
Predmetom zákazky je návrh osadenia reklamných plôch v areáli Slnečných jazier, ktoré budú slúžiť na
reklamné účely. Pre reklamného partnera umožníme branding formou billboardov, lehátok, totemov,
nafukovacích atrakcií atď..
Požaduje sa predložiť vlastný návrh reklamných plôch s rozmermi a vizualizáciami, ktoré vhodne zapadnú
do daného prostredia- nevytvárajú nadmerný reklamný smog. Požaduje sa vykonávanie údržby prenajatých
plôch počas doby nájmu informačných reklamných plôch pre účely informovanosti návštevníkov
Slnečných jazier.
Podrobný opis zákazky bude dohodnutý pri podpise zmluvy.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej obchodnej súťaže:
zmluva
7. Miesto dodania predmetu súťaže:
areál Slnečné jazerá Senec
8. Spôsob financovania:
vlastné zdroje uchádzača

9. Termín realizácie predmetu súťaže:
jún 2021
10. Lehota predkladania návrhov:
31.marca 2021, 14:00 hod.
10. Spôsob a miesto predkladanie návrhov:
V písomnej forme v zalepenej obálke s názvom „Reklamné partnerstvo – Slnečné jazerá Senec“ na
adresu Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec.
11. Kritériá na vyhodnotenie návrhov : odborná spôsobilosť, kvalita, kreativita, kvalita materiálov,
fotodokumentácia podobných realizácií
12. Podmienky účasti na súťaži:
12.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická alebo právnická osoba pokiaľ spĺňa podmienky účasti:
a) je oprávnený poskytovať služby týkajúce sa predmetu súťaže,
b) predloží všetky požadované podklady k riadnemu vyhodnoteniu súťaže
c) akceptuje návrh zmluvy o dielo
d) akceptuje minimálnu cenu nájomného za podnájom pozemkov a priestorov pre realizáciu vo
výške 8 000 € s DPH
13. Vyhradenie práva
15.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo postupovať pri vyhodnotení návrhov z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet súťaže na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov.
15.2.Vyhlasovateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi,
že neboli úspešní.
14. Záverečné ustanovenia:
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác poisťuje
v prípade potreby každý účastník na vlastné náklady. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje dodržiavať
ustanovenia nariadenia GDPR a platného zákona o Ochrane osobných údajov. Za účasť v súťaži, za
vypracovanie súťažného návrhu ani za predloženie súťažného návrhu nevzniká nárok na žiadnu odplatu
účastníkovi súťaže.
V Senci, 17.3.2020

PODPIS
........................................................
Bc. Marek Šmihel
konateľ
Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.

