TO

EURÓPSKA ÚNIA
MINISTERSTVO

Integrovanyý reglonálny

EUROPSKY FOND

PODOHOSPODÁRSTVA

operany program

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

AROZVOJA VIDIEKA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ján Jasenský, ul. 17. novembra,083 01 Sabinov,IO 41514653
VÝZVA NA PREDLO}ENIE PONUKY
Ján Jasenský - JMS atúdio ako obstarávatef v zmysle § 8 ods. 1) zákona .

343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoraich

predpisov (dalej len ,Zvo") Vás ~iadame o predio~enie ponuky na ni~aie apecifikovaný

predmet zákazky
Online

marketing

"

1. ldentifikácia obstarávatefa:
Obstarávate> v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov obstarávatefa: Ján Jasenský - JMS atúdio

ul. 17.novembra 381/27, 083 01 Sabinov

Sídlo:

Statutány zástupca: Ján Jasenský

ICO

41514653

DIC:

1073907934
SK1073907934
+421 907 492 156

IC DPH

2.

Tel.:
E-mail

janojasensky@gmail.com

Bankové spojenie:

Slovenská sporitelña, a.s.,

Cislo úctu.:

SK2709000000005163147915

Miesto predlo~enia/doru enia

ponuky: emailom - janoiasenskv@amail.com. alebo

postou/osobne - Ján Jasenský - JMS atúdio, ul.17.novembra 381/27,083 01 Sabinov
3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ján Jasenský - JMS atúdio

4.

Predmet obstarávania:

Online marketing
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky sú slu~by online reklamy podfa apecifikácie - vid. Priloha .1

Predmet

zákazky pozostáva najmä

z

týchto

inností

a

slu~ieb:

návrh, cielenie, porovnanie konkurencie,
spracovanie, responzivita, moderný dizajn
b) Webová analytika zahfHajúca správu, definíciu konverzie,filtrovanie
search
návatevnosti,report výsledkov,google analytics,collabim, google

a) Web-stránka

:

Grafický

console, google data studio
a referencie od
c)SEO zahfHajúce linbuilding odkazy od partnerov, odkazy
zákazníkov na ich stránky, PR lánky, on-page SEO optimalizácia titulkov,
tvorba
optimalizácia meta disciption, práca na internom prelinkovaní,

analyzy ktúových

slov

d) Vrámci PPC
Facebook

(inzercia,

testovanie

inzerátov), úprava profilu, dynamický

marketing

-Adwords ( inzercia vo vyhladávajúcich sietach

analyza k>úových

slov,

cielenie

na

k>'úové

testovanie inzerátov,

slová,

inzercia

v

obsahovej

sieti

cielenie na konkrétne weby, cielenie na klú ové

slová, cielenie na

témy, testovanie inzerátov
- dynamický remarketing

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto: 083 01 Sabinov, ul. 17. novembra 381/27

Termin plnenia: od 15.5.2021 do 31.7.2021 (ukonenie
8. Lehoty na dodanie alebo dokonenie
Od 15.5.2021 do ukonenia projektu

projektu)

predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

9. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operaný

program

10. Lehota na predlo~enie ponuky: do 6.5.2021
11. Spôsob predlo~enia ponuky: poatou alebo osobne alebo emailom

12. Kritériá

na vyhodnotenie

ponúk s

pravidlami

ich

uplatnenia

a spôsob

hodnotenia ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: Najni~aia cena bez DPH

Obstarávatef uri
ponuk, pri om

poradie uchádzaov

podla kritéria na vyhodnotenie cenových

na prvom mieste sa umiestni ponuka s najni~aou cenou bez DPH.

13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Obstarávate> neumo~ñuje predkladanie variantných rieaení
14. Otváranie ponúk: 7.5.2021 na adrese sidla obstarávatela (bod 1. výzvy)

15. Postup pri otvárani ponúk: otváranie ponúk je neverejné
16. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2021

17.Osoby urené pre styk so záujemcami a uchádzami:
Ján Jasenský - JMS atúdio, janojasensky@gmail.com

Sabinov, 3.05.2021

Ján Jasenský
Ján Jasenský- JMS atúdio
17. Novembya3H2 J8301Sabinov

1g04164653
DICo360i93

2

