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Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby: „Realizácia výstavnej expozície KOCR SVS na veľtrhu cestovného ruchu ITF 

SLOVAKIATOUR 2014.“ 

 V prílohe Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, ktorá bude realizovaná  

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s podmienkami definovanými v prílohách tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

             v.  r. 

                                                                                        Mgr. Martin Janoško 

                                                                                                              výkonný riaditeľ 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na realizáciu výstavnej expozície Krajskej 

organizácie CR PSK na veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014, 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

      

1. Obstarávateľ: 

  Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

2. Názov služby:   

„Realizácia výstavnej expozície KOCR SVS na veľtrhu cestovného ruchu  

ITF SLOVAKIATOUR 2014.“ 

 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Jedná sa o realizáciu výstavnej expozície KOCR SVS a spoluvystavovateľov na veľtrhu 
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2014 v Bratislave s nasledovnou špecifikáciou: 

  

- členenie expozície (príloha č. 2) kuchynka, skladové priestory, šatňa, rokovací priestor, 
informačné pulty pre spoluvystavovateľov, pódium  

- celkový priestor na vyčlenenie výstavnej plochy je 190m2  (príloha č. 3) 

- expozícia „otvorená“ z 2 strán, umiestnená medzi protiľahlými stenami haly B STRED 

- predpokladaný počet informačných výstavných pultov spolu 11 (príloha č. 4), 1x vlastný 
pult 

- predpokladaný počet barových stoličiek  22  

- rokovací priestor expozície by mal obsahovať sedenie približne pre  20 ľudí    



 

Telefón Mobil Web E-mail IČO 
+421 51 7081 511  +421 917 208 100  www.severovychod.sk  riaditel@severovychod.sk  42238536 
 

KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  
SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

- vybavenie kuchynky:  2ks chladnička, kuchynský dres, elektrický varič (dvojplatnička),  

  kávovar, mikrovlnná rúra, drobný inventár pre cca 30 osôb, regále 

- skladové priestory  s regálmi na uskladnenie propagačných materiálov 

- šatňa pre účinkujúcich s vešiakmi, regálmi a uzamykateľnými skrinkami na osobné veci 

- nad expozíciou požadujeme umiestniť priehradovú konštrukciu s osvetlením a grafikou 

- ozvučenie (mikrofónom, 2x reproduktor) pre potreby sprievodného programu 

- 2 x LCD obrazovky + 2x DVD prehrávač, na ktorých bude možné premietať DVD prezentácie 

 

Grafika: 

Expozícia - stánok 

- na výstavnú expozíciu popri logu Krajskej organizácie CR PSK zakomponovať farebné  

  fotografie spoluvystavovateľov dodaných v elektronickej podobe spolu s  popisom (názvom) 

fotografie 

Priehradová konštrukcia  

- veľkoplošné bannery  reprezentujúce aktivity, kampaň PSK roku 2014 zameranie „cyklo“ 

Pulty  

- logá, resp. erby a názvy subjektov 

 

4. Miesto poskytnutia (poskytovania) služby: 

Výstavisko INCHEBA BRATISLAVA 

Bratislava 

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia poskytnutia služby:  

 

Termín poskytnutia služby je od  30.1. – 2.2. 2014. 

 

6. Termín na predloženie ponuky:                                                                                                  
 

Ponuky predkladajte osobne alebo poštou najneskôr do 18.11.2013, do 12:00 hod na 

podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 
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7. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
 

Adresa obstarávateľa uvedená v časti 1.  

Obálku označte nápisom: 

„Cenová ponuka ITF SLOVAKIATOUR 2014 -  NEOTVÁRAŤ!!!“                                                                                  

 

8. Obsah cenovej ponuky 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a to: 

1. v printovej podobe cenová ponuka + grafický návrh realizácie 
2. na CD nosiči vo formáte PDF alebo PowerPoint 
3. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia) 

 

V prípade viacerých realizačných návrhov od jednej spoločnosti, musia byť tieto predložené 

samostatne v samostatnej printovej podobe spolu so samostatným rozpočtom! Grafické 

návrhy môžu byť na jednom spoločnom CD nosiči. 

 

 


