
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

(prieskum trhu) 
na dodanie predmetu zákazky s názvom: 

„Cyklomapa“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Turizmus regiónu Bratislava – krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO:   42259967 

DIČ:   2023476565 

Telefón:  +421 911 855 760 

Kontaktná osoba: Ing. Roman Uscký 

E-mail:   roman.uscky@bratislavaregion.travel  

2. Typ zmluvného vzťahu: 

Zmluva, resp. objednávka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Sídlo verejného obstarávateľa. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je výroba, vrátane kartografických podkladov a licencíí, návrh, zalomenie, tlač 

a distribúcia Cyklomapy Eurovelo 13 a KTM. Počet a forma mapy: leporelo, rozmer výsledného formátu 

min. 960x660mm, po zložení min. 125x205mm, počet lomov 8+3, tlač plnofarebná 4+4, obojstranná 

na mapovom matnom papieri o hrúbke min. 100g/m2. Návrh kartografickej časti mapy vrátane 

legendy je súčasťou tejto výzvy, informačnú časť s vyznačením bodov záujmu dodá verejný 

obstarávateľ na základe zaslanie šablóny od vybraného uchádzača. Súčasťou tejto výzvy je aj následné 

zalomenie, príprava pre tlač a distribúcia máp kuriérom 3x na Slovensko a 1x do Rakúska. Celkový 

náklad 30 000 kusov. Mapa bude 3-jazyčná v jazykoch SK, DE, EN na informačnej strane a v mapovej 

časti bodľa jazyku na základe geografickej polohy. Legenda ku kartografickej časti je žiadúca tiež v 3 

jazykoch SK, DE, EN. Požadované špecifikum na mapovej časti je vyznačeni 30 bodov záujmu a farebné 

rozlíšenie trás Eurovelo 13 na slovenskom území a trasy KTM na rakúskom územi. Podrobná 

špecifikácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.  

Spoločný slovník obstarávania: 

79800000-2  Tlačiarenské a príbuzné služby 

22114300-5 Mapy 

 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Do 60 dní od účinnosti Zmluvy, resp. vystavenia objednávky. 

7. Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
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8. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 

Ponuku treba predložiť najneskôr do 16. 09. 2019 12:00 hod. elektronickou poštou / e-mailom na 

roman.uscky@bratislavaregion.travel .  

9. Cena: 

Cenová ponuka od uchádzača bude súčasťou odpovede na túto výzvu. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ponuka ak bude predložená víťazná ponuka nad finančné možnosti 
stanovené PHZ.  

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Kritériom na hodnotenie ponúk je „Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet 

zákazky“. Ak nie je uchádzač platca DPH, je potrebné uviesť v cenovej ponuke, že je neplatcom DPH. 

11. Obsah cenovej ponuky: 

- Doklad na preukázanie spôsobilosti splnenia podmienok dodania predmetu zákazky,  
t.j. výpis zo ŽRSR alebo ORSR, postačuje elektronická forma,  nepoužiteľná pre právne úkony  

- Cenová ponuka 

 

12. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ z Operačného programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Rakúsko v rámci projektu Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu 

na Európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli, kód projektu Z SKATV213, Kultúra 

a príroda na Zelenom páse. 

 

 

 

V Bratislave dňa 23. 08. 2019 

Ing. Roman Uscký      
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Obsahová špecifikácia „Cyklomapa“ 

Obsah obálky: 

Predná strana:  - názov mapy „Cyklomapa – „Euroevelo 13 – Iron Curtain Trail“ v troch  jazykových 

mutáciách (slovenčina, nemčina, angličtina) 

- Fotografia z trasy Eurovelo 13 na slovenskom území (dodá verejný obstarávateľ) 

- Logá projektu a projektových partnerov (dodá verejný obstarávateľ) 

Zadná strana:  

- - schematická mapa dotknutej oblasti a logá projektových partnerov + tiráž 

prehľadná všeobecno-zemepisná mapa s vyznačením polohy regiónu – opticky zvýraznené, 

 

Obsah prednej strany mapy: 

Prehľadná cyklomapa regiónu, s okolím do formátu mapy netto, (hranice mapy sú určené 

nasledovne: na západe: Rakúsko so záberom cyklotrasy KTM, na severe trojhraničie ČR, SK, 

A so záberom dotknutých trás, na východe podľa možností so záberom Trnavského 

samosprávneho kraja, Šastín, na juhu so záberom hlavného mesta Bratislava, s presahom na 

rakúsku stranu, prípadne Maďarska.  

 

Obsah mapovej časti: 

- Cykloturistická mapa regiónu v mierke min. 1:60 000 opticky zvýraznená voči okoliu,  

- S tieňovaným reliéfom a s obsahom: kompletná a aktuálna sieť značených cykloturistických 

a turistických trás, sídla s nadmorskou výškou, vodstvo s popisom, orografický popis, letiská, 

železnice, prístavy, ochranné hrádze, plavebné komory, lesy, označenie hlavného mesta, 

krajského mesta a okresného mesta. 

- Piktogramy: 

 - mestských pamiatkových rezervácií (MPR) a významných pamätníkov,  

 - hradov, zámkov, kaštieľov, zrúcanín a archeologických nálezísk,  

 - kostolov, kaplniek, kláštorov a drevených kostolíkov,  

 - skanzenov, rezervácií ľudovej architektúry, technických pamiatok a významných   

                 objektov,  

 - národných parkov, CHKO, maloplošných chránených území, pekných výhľadov,  

                 vodopádov, gejzírov, príp. iných prírodných hodnôt 

 - termálnych kúpalísk a aquaparkov (so zvýraznením vybraných kúpalísk 

a aquaparkov),  

 - kempingov, vybraných agrozariadení, rančov a salašov,  

 - golfových ihrísk a adrenalínových centier, 

 - turistických informačných centier,  

 - hraničné priechody, 

 - priesmyky, 

 

- Ďalej požadujeme grafické zvýraznenie cyklotrás Eurovelo 13 a KTM a terčíkové označenie 

30 bodov záujmu definované verejným obstarávateľom. 



 

- Legenda k mape (značkový kľuč) v troch jazykových mutáciách (slovenčina, nemčina, 

angličtina), mierka a tiráž o autorskom práve 

 

Obsah zadnej informačnej strany 

- dodá verejný obstarávateľ v šablóne zaslanej vybraným uchádzačom, vrátane grafického návrhu 

obálky a zadnej strany po zložení mapy. 

 

Tlač a distribúcia 

- Tlač v náklade 30 000 ks na mapovom, matnom papieri min. 100g 

- Distribúcia vytlačenej mapy na 3 adresy so sídlom na Slovensku a 1 adresy so sídlom v Rakúsku 

Licencie 

- vrátane všetkých súvisiacich licencíí 

Vyhotovená mapa bude dodaná taktiež v potrebných formátoch na USB kľúci, za účelom jej 

umiestnenia na wbovú stránku projektu www.ev13.sk 

 

V Bratislave 23. 8. 2019 

Ing. Roman Uscký (tel. +421 911 855 760) 

Bratislava Region Tourism 

 

 

 

http://www.ev13.sk/

