Inovitum, s.r.o., Riečna 526/53, 010 04 Žilina, Slovensko
www.inovitum.sk
IČO: 47539691
DIČ: 2023967286
IČ DPH: SK2023967286

IdeaX, s.r.o.
B. Bjӧrnsona 138/7
971 01 Prievidza
IČO: 50822136
DIČ: 2120512108

V Žiline dňa 16.11.2018

Vec: Paušálna objednávka „Publicita projektu“
Na základe Vašej ponuky, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na zákazku „Publicita projektu“
realizovanej v rámci projektu "Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce", ITMS kód
312011D376 si u vás objednávame služby podľa doleuvedenej špecifikácie v cene:
Cena v EUR celkom:
DPH v EUR:
Cena v EUR celkom:

7530,00 EUR bez DPH
1506,00 EUR
9036,00 EUR s DPH
Názov položky
(logického celku)

Cena celkom bez DPH v
EUR

A. Vytvorenie vizuálnej identity pre materiály používané
v projekte a tlač materiálov

2150,00

B. Vytvorenie responzívnej webstránky

1900,00

C. Vytvorenie a administrácia biznis profilu na sociálnych
sieťach

800,00

D. Spracovanie prezentačného videa projektu

380,00

E. Zabezpečenie publicity v tlačených médiách

2300,00

Celkom

7530,00

Logické celky A-E budú objednávané prostredníctvom parciálnych objednávok v čase skutočnej
potreby dodávky príslušného logického celku. Služby budú fakturované priebežne podľa skutočne
objednaných a kompletne dodaných logických celkov A-E.
Termín dodania jednotlivých celkov je uvedený v Špecifikácii predmetu zákazky, ktorá sa nachádza
v prílohe tejto paušálnej objednávky.
Miesto plnenia je sídlo objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej
doporučeného doručenia do sídla objednávateľa.

………………………………………….
Ing. Michal Janovčík, PhD.
konateľ spoločnosti
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Špecifikácia predmetu zákazky
„Publicita projektu“
Predmetom zákazky je publicita projektu „Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu
práce“, ITMS kód: 312011D376, prijímateľa Inovitum, s.r.o.
Požadované služby obsahujú:
A. Vytvorenie vizuálnej identity pre materiály používané v projekte a tlač materiálov
Služba pozostáva z :
 Vytvorenie vizuálnej identity projektu, t.j. grafických podkladov pre materiály pre účastníkov,
použitie v šablónach programu Word, Power Point
 Vytvorenie grafického dizajnu www stránky, profilu na sociálnych sieťach, resp. ostatných
propagačných nástrojov
 Vytvorenie grafickej šablóny plagátu, roll-up projeku a letákov
 Vytlačenie 5 ks plagátu povinnej publicity o veľkosti min. 40x40 cm a max. 80x120 cm, farebná
tlač, stálofarebný plastový/pevný materiál, vrátane možnosti uchytenia
 Vyrobenie a tlač 2 ks rollu-up projektu: rozmery roll-upu min. 80 cm šírka, 200 cm výška,
vrátane konštrukcie a puzdra
 Vyrobenie prezentačných pier v počte 160 ks vrátane farebnej potlače loga
 Vyrobenie papierových blokov v počte 160 ks: počet strán bloku min. 20, veľkosť A4 s farebnou
potlačou loga
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia parciálnej objednávky.
B. Vytvorenie responzívnej webstránky
Služba pozostáva z vytvorenia webstránky s nasledovným menu:

Rozdelenie menu

o projekte
aktivity projektu
výstupy projektu
plánované termíny realizácie projektu
fotogaléria
videogaléria
kontaktný formulár
kontakt

Technické riešenia webstránky:
 responzívny dizajn pre pohodlné prezeranie aj na mobilných zariadeniach
 funkčnosť webu zabezpečená na najpoužívanejších prehliadačoch (Mozilla Firefox, Safari,
Internet Explorer, Google Chrome)
 technické riešenie: Content Management System (CMS)
 možnosť sledovať návštevnosť̌ webu prostredníctvom externého analytického nastroja, napr.
Google Analytics
 obsahové riešenie: zabezpečenie textového spracovania, SEO copywritingu, jazykovej
korektúry; funkcia prihlásenia dostupná pre účastníkov obsahujúca dátové úložisko
s materiálmi pre účastníkov, zaregistrovaný užívateľ bude môcť materiály sťahovať/nahrávať
 jazyková mutácia: slovenský jazyk
 pravidelná aktualizácia do 31.7.2021
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 hosting do 31.7.2021
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia parciálnej objednávky, aktualizácia a hosting priebežne
v zmysle špecifikácie do 31.7.2021.
C. Vytvorenie a administrácia biznis profilu na sociálnych sieťach
Služba pozostáva z vytvorenia a administrácie biznis profilu na min. 1 sociálnej sieti počas doby
realizácie projektu (napr. Facebook) s názvom projektu, stručnými informáciami o projekte s dôrazom
na informovanie verejnosti o aktivitách projektu s cieľom získania a aktívneho zapojenia cieľovej
skupiny do vzdelávania. Posty sa budú uverejňovať minimálne jedenkrát do mesiaca počas trvania
vzdelávacích aktivít projektu. Na profile bude potrebné uverejňovať aj fotografie zo vzdelávania, ktoré
budú poskytnuté obstarávateľom.
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia parciálnej objednávky, administrácia profilu priebežne
v zmysle špecifikácie do 31.7.2021.
D. Spracovanie prezentačného videa projektu
Služba pozostáva zo spracovania prezentačného videa projektu v dĺžke min. 60 sekúnd, resp. rozdelené
na viaceré videá v kumulatívnej min. dĺžke 60 sekúnd
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia parciálnej objednávky.

E. Zabezpečenie publicity v tlačených médiách
Publicita projektu v regionálnych médiách, ktoré pokrývajú oblasť Žilinského regiónu s min. týždennou
periodicitou vydávania a min. nákladom 10 000 kusov.
 Min. 2 články o rozmere 126,5 x 164 mm, resp. ekvivalent.
 Min. 2 články o rozmere 126,5 x 80 mm, resp. ekvivalent.
Termín dodania: do 12 mesiacov od doručenia parciálnej objednávky.

