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12.12..2013

Vec: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – Predpokladaná hodnota zákazky
V súlade s § 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky - poskytnutie služby s názvom

„ Návrh a realizácia kreatívnej koncepcie kampane „nebudotrokdrog.sk“.
Predmetom zákazky:
1. Je vytvorenie návrhu kreatívnej koncepcie kampane nebudotrokdrog.sk. Hlavnou projektovou
aktivitou bude zapojenie žiakov a študentov do tvorby článkov, príbehov a esejí o drogovej
problematike. Motiváciou bude nielen vlastná prezentácia, ale aj možnosť získať hodnotnú výhru,
ako napríklad počítač, tablet, fotoaparát, knihy a pod... Súťaž je zároveň aj prostriedkom, ako
aktérov projektu prinútiť svoje články zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí, čím na ne upozornia
okruh cca 200 – 300 svojich priateľov. Týmto spôsobom sa projektové aktivity geometricky rozšíria
medzi cieľovú skupinu. Komunikačná kampaň – aktivačná a udržiavacia komunikačná kampaň
využije stúpajúcu návštevnosť webových portálov a na propagáciu projektu budú použité inzertné
formáty na týchto portáloch. V hodnotiacej fáze sa kampaň sústredí na textové spravodajstvo,
informujúce o výsledkoch projektu.
2. Realizácia komunikačných nosičov kampane, ktoré budú navrhnuté

Spôsob určenia ceny
Návrh kreatívnej koncepcie kampane( bez DPH)........................... Euro
Realizácia komunikačných nosičov (bez DPH).............................. Euro
Cena spolu bez DPH ..............................................................
Euro
DPH 20%.................................................................................
Euro
Cena celkom s DPH..................................................................
Euro
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Spôsob zaslania cenovej ponuky:
e-mailom : jaroslav.reznik@tasr.sk
richard.jajcay@tasr.sk
Termín doručenia cenovej ponuky:
Do 19.12.2013 do 15,00 hod
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte nám akceptovateľnú
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky.

S pozdravom
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ TASR, v.r.
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