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V Prešove, dňa 8.9.2015 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby: „Výroba a osadenie nerezových informačných tabúľ“. 
 
 V prílohe č. 1 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 prílohe tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

                          v. r.  

                                                                                              Mgr. Martin Janoško 

                                                                                                              výkonný riaditeľ 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk, 

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:   

„Výroba a osadenie nerezových informačných tabúľ“ 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Technické parametre tabúľ: 

Jedná sa o tabule vyhotovené z nerezu a skladá sa z 2 kusov tzv. stojky, medzi ktorými sa 

nachádza plocha na umiestnenie mapy (na jednej strane) a typov na výlety (na druhej 

strane). Tabuľa je teda obojstranná. Vizualizácia v prílohe. 

 

Rozmery :  

Tabuľa č. 1.  

Rozmer plochy na mapu:  200 (šírka) x 150 (výška) cm,  

 

Tabuľa č. 2.  

Rozmer plochy na mapu:  150 (šírka) x 100 (výška) cm,  

 

Povrchová úprava oboch informačných plôch bude zabezpečovať odolnosť proti slnečnému 

žiareniu. Mapa resp. informácia o atraktivitách v regióne (typy na výlety) budú umiestnené 

na pevnom podklade. 

 

Obsahové parametre tabúľ: 

1. Strana – Mapa. Mapa musí obsahovať aktuálne geografické informácie, vyznačené 

cyklistické a turistické trasy a musí  byť autorsky ošetrená.  V mape musí byť 

informácia „tu sa nachádzate“ a vyznačené ďalšie miest kde sú osadené ostatné 

informačné tabule. 
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2. Strana - Informácia o atraktivitách v regióne tzv. typy na výlety. Tu musí byť graficky 

a textovo spracovaná informácia o 25 atraktivitách na mape 2,5m x 1m a 20 atraktivít 

na mape 1,5m x 1m. Všetky fotky a texty musia byť autorsky ošetrené.  

3. Informácie na mape a typy na výlety musia byť v troch jazykových mutáciách – 

Slovenský jazyk, Poľský jazyk a Anglický jazyk. 

 

Súčasťou dodávky tabúľ sú aj kotviace prvky a dodanie tabúľ na miesto podľa určenia  

obstarávateľa a ich osadenie. 

 

Počet  tabúľ a lokalizácia tabúľ: 

 

Humenné   - 2 kusy  - tabule č. 1  

Snina   - 2 kusy  -  tabuľa č. 1 a č. 2 

Vranov nad Topľou  - 1 kus   -  tabuľa č. 2   

Medzilaborce  - 1 kus  -  tabuľa č. 2 

Domaša – Dobrá - 1 kus  -  tabuľa č. 1 

 

Spolu 4 kusy tabúľ č. 1  a 3 kusy tabúľ č. 2. 

 

4. Termín dodania služby :   najneskôr do 15.12.2015 
 

5. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena. 

6. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                
 
Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk, osobne, alebo poštou najneskôr 

do 16.9.2015, do 12:00 hod do sídla organizácie KOCR SVS, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov. Obálku, resp. predmet mailu označte textom: 

„Cenová ponuka – „Výroba a osadenie nerezových informačných tabúľ“ 

7. Obsah cenovej ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení: 

1. Cenová ponuka 
2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia) 
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Vizualizácia. 

 


