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V Prešove, dňa 16.10.2015 

 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

 

Vážený pán, vážená pani, 

dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej služby:  

„Realizácia výstavnej expozície KOCR SVS na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2016.“ 

 

 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 

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 2016.“ 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Jedná sa o realizáciu výstavnej expozície KOCR Severovýchod Slovenska a spoluvystavovateľov na 
veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2016 v Bratislave s nasledovnou špecifikáciou.  

Termín výstavy a umiestnenie expozície: 

Termín výstavy: 28.1.- 31.1.2016  

Plocha expozície: 10 x 18,5m 

Umiestnenie: hala B Stred Incheba Expo. (viď raster) 

 

Technické parametre: 

1. Poschodová expozícia: zázemie s kuchynkou, skladom a rokovacím priestorom  
1.1. kuchynka 

- chladnička  2ks 
- kuchynský dres 1ks 
- stolík na prípravu jedla 
- kuchynský servis - tanier plytký 30ks, kávová súprava 8ks, kávová lyžička 48ks, odpadkový kôš 

2ks, kávovar 1ks, rýchlo varná kanvica 2ks, mikrovlná rúra 1ks,  
1.2. skladové priestory 
- uzamykateľný priestor musí byť vybavený regálmi na odloženie printových materiálov a  

vešiakmi na zavesenie odevu a uzamykateľnými skrinkami na osobné veci  
1.3. rokovací priestor 
- sedenie  5ks (stôl + stoličky 4ks), vhodné na rokovanie a prijímanie VIP návštev  
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2. Prezentačný priestor: informačné pulty s uzamykateľnou skrinkou 
- priestor na prezentáciu regiónov Severný Spiš, Tatry, Šariš, Horný Zemplín 
- priestor na prezentáciu Tanap-u 
- priestor na prezentáciu KOCR SVS 
- priestor na ochutnávky produktov z regiónu 
- zvýšené pódium na prezentáciu regiónov 

 
3. Rokovací priestor 

- sedenie 6ks (stôl + stoličky 4ks), dizajn prispôsobený celkovému konceptu expozície  
 

Do návrhu je potrebné zakomponovať: 

- LCD obrazovku na premietanie videí a slide show fotografií 

- TABLET na prezentáciu aktivít KOCR SVS 

- reproduktor 2ks, zosilňovač  min. 150W, 1ks mix pult s možnosťou pripojenia audio signálu na 

slúchadlový kábel 3,5 mm jack,  2ks bezdrôtový mikrofón. 

 

Požadované usporiadanie expozície je znázornené v prílohe. 

 

Grafika: 

Expozícia - stánok 

- po stranách expozície na stenách do haly B1 a B2 umiestniť veľkoplošné fotografie, 

- nad výstavnú expozíciu (na závesnú rampu) popri logu KOCR SVS zakomponovať názov Prešovský 

kraj, poprípade iné po dohode so spoluvystavovateľmi a taktiež zakomponovať farebné  fotografie 

spoluvystavovateľov dodaných v elektronickej podobe  

 

Pulty  

- názvy regiónov, v imitácii dreva resp. kameňa  

 

Podlaha  

– koberec  

4. Miesto a termín poskytnutia služby: 

Výstavisko INCHEBA BRATISLAVA. Termín poskytnutia služby je od  27. 1. – 31. 2. 2016. 

 
5. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena. 
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6. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                
 
Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk, osobne alebo poštou najneskôr do 23.10. 

2015 do 12:00 hod. do sídla KOCR SVS, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 4. podlažie kancelária č. 

418. 

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: „Cenová ponuka ITF 2016 - NEOTVÁRAŤ“ 

 

8. Obsah cenovej ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení: 

1. v printovej podobe cenová ponuka + grafický návrh realizácie 
2. na CD nosiči vo formáte PDF alebo PowerPoint 
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