Občianske zdruţenie Pronatur, Gen.Svobodu 1977/27, 96001 Zvolen
20.12.2013
VÝZVA
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na zákazku:
A “Tvorba a registrácia loga pre BR“
B „Tvorba regionálneho značenia“
podľa špecifikácií uvedených v bode 3 tejto výzvy
1.

Identifikácia obstarávateľa podľa § 7
Názov: Občianske zdruţenie Pronatur
Sídlo: Gen.Svobodu 1977/27, 96001 Zvolen
IČO: 45018898
Telefón: +421/905/383322
Kontaktná osoba: Zuzana Okániková
e-mail: zuzana.okanikova@gmail.com

2.

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo

3.

Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov projektu: Príroda ľuďom – ľudia prírode
Kód zmluvy: PP-2013-015
Finančný zdroj: Švajčiarsky finančný mechanizmus
Špecifikácia predmetu zákazky

A “Tvorba a registrácia loga pre BR“
Biosférická rezervácia Poľana sa profiluje ako územie, kde budú spolu v súlade a vo vzájomnom prospechu naţívať
ľudia a príroda. Toto by malo byť odzrkadlené aj v logu Biosférickej rezervácie, ktoré má zároveň vytvárať pozitívny
imidţ o území a o regióne.
Poţiadavky na nové logo pre BR Poľana:
1.

Moderný a nadčasový dizajn

2.

Text: Biosférická rezervácia Poľana

3.

Vhodné farebné riešenie – minimálne jedna farba zelená

Logo by malo byť vhodné aj na umiestnenie na reklamných predmetoch, oblečení, propagačných tlačových materiáloch,
webových zdrojoch atď. Nemalo by teda obsahovať ţiadne zrkadlové, či tieňové efekty. Ţiadame účastníkov súťaţe, aby
logo zaslali ako grafický obrázok vo formátoch JPEG a PDF s rozlíšením minimálne 600 dpi v troch verziách:
a.

Plne farebný obrázok na bielom pozadí

b.

Plne farebný obrázok na čiernom pozadí

c.

Čierno-biely obrázok na bielom pozadí

Súčasťou ceny je aj registrácia loga na patentovom úrade.
B „Tvorba regionálneho značenia“
Biosférická rezervácia Poľana sa profiluje ako územie, kde budú spolu v súlade a vo vzájomnom prospechu naţívať
ľudia a príroda. Toto by malo byť odzrkadlené aj v systéme regionálneho značenia výrobkov a sluţieb, ktoré budú
naviazané na Biosférickú rezerváciu a budú vytvárať dôraz na pridanú hodnotu z dôvodu pôvodu v biosférickej
rezervácie.

Swiss – Slovak Cooperation Programme
Program švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Tento švajčiarsko – slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie
Telefón
09015383322

e-mail
zuzana.okanikova@gmail.com

IČO
45018898

Poţiadavky na nové logo pre BR Poľana:
1. Moderný a nadčasový dizajn
2. Zohľadnenia loga pre biosférickú rezerváciu, tj. Logo pre BR a regionálne značenie by mali byť
vizuálne prepojené
Regionálne značenie by malo byť vhodné aj na umiestnenie na reklamných predmetoch, oblečení, propagačných
tlačových materiáloch, webových zdrojoch atď. Nemalo by teda obsahovať ţiadne zrkadlové, či tieňové efekty. Ţiadame
účastníkov súťaţe, aby logo zaslali ako grafický obrázok vo formátoch JPEG a PDF s rozlíšením minimálne 600
dpi v troch verziách:

4.

a.

Plne farebný obrázok na bielom pozadí

b.

Plne farebný obrázok na čiernom pozadí

c.

Čierno-biely obrázok na bielom pozadí

Cenovú ponuku uvádzajte v nasledovnej štruktúre:
Cena bez DPH
A. Logo BR
B. Regionálne značenie
spolu

DPH

x

Cena s DPH

x

V prípade, ţe nie ste platcom DPH, ţiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej
cenovej ponuke.
5.

Variantné riešenia: Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

7.

Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky: 30.apríl 2014

8.

Požadované doklady:
Záujemca/Uchádzač predloţí doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
sluţbu

9.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 7.1. 2014 do 15:00 hod.
Ponuku je moţné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, poštou na adresu: Zuzana
Okániková, Prof.Sáru 24, 97401 Banská Bystrica alebo osobne v čase od 9:00 do 15:00 v pracovných dňoch na
adresu Prof.Sáru 24, 974 01 Banská Bystrica.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najniţšia výsledná cena v EUR s DPH
12. Klauzula čestnosti
Obstarávateľ dodrţiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a účinné
prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ neprijíma ţiadne ponuky, dary, platby
alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako
nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na
uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame
alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Obstarávateľ svojimi
vlastnými záujmami neohrozí záujmy a ciele Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

