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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

 

 

V Prešove, dňa 11.11.2015 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  služby/diela:  

„Výroba maskotov“. 

 
 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby/diela, 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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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

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/diela:   

„Výroba maskotov“ 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby/diela:   

Predmetu dodávky diela je výroba dvoch maskotov v minimálnej veľkosti dospelého človeka. 

Výrobca sa musí držať grafického návrhu (priložené PDF súbory). Hlava tvorí nepomer k telu 

– je väčšia. Tento faktor je potrebné zachovať a zohľadniť pri tvorbe maskota. 

 

Špecifikácia požiadaviek jednotlivých maskotov. 

 

Maskot mních Cyprián. 

 

Hlava  -  minimálny obvod hlavy 120 cm,  

 - zhotovenie: napr. tvarovaný molitán, poťah flis, vnútri helmica s molitánovou  

 hlavou,   

 - prekrytý priezor cez ústa maskota,  

 - vytvorená brada a vlasy 

 - ostatné súčasti tváre                                                                                          

- ventilácia v hlave maskota   

Krídla - úchyty na ruky,  

 - rozkladacia konštrukcia krídel (podľa obrázka)                              

Telo  - tvarovaný molitán,      

         - odev v súlade s grafickým návrhom (mníšsky odev z obdobia 18. storočia)                                                                                                         

Obuv (topánky) -  tvarovaný  molitán s poťahom (látka, flis a pod.) 

Doplnky – mešec, opasok, rukavice 

Súčasťou musí byť aj obal na maskota. 
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Maskot rytier Johanes:                                                                                                          

                                                                                                                                                 

Hlava   - minimálny obvod hlavy 120 cm,  

 - zhotovenie: napr. tvarovaný molitán, poťah flis, vnútri helmica s molitánovou  

 hlavou,   

 - prekrytý priezor cez ústa maskota,  

 - vlasy 

 - ostatné súčasti tváre vrátane zubov, očí a uší, 

- ventilácia v hlave maskota   

Telo   - tvarovaný molitán,      

         - odev v súlade s grafickým návrhom - tunika s krížom 

 - dlhý plášť s kapucňou,    

 - spodný odev pod tunikou – úzke nohavice, tričko s dlhým rukávom  

Obuv (topánky), návleky -  tvarovaný molitán s poťahom (látka, flis a pod.) 

Doplnky – rukavice, opasok, drevený/plastový meč  s puzdrom upevneným na páse                                                                                                                                      

Súčasťou musí byť aj obal na maskota. 

 

Počas tvorby maskotov sa zhotoviteľ zaväzuje aktívne komunikovať o podobe maskota 

a zasielať objednávateľovi čiastkové výstupy práce na konzultáciu a pripomienky! 

 

4. Termín dodania služby/diela :   najneskôr do 15.1.2016 
 

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 19.11.2015, do 12:00 hod do sídla organizácie KOCR SVS, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov. Obálku, resp. predmet mailu označte textom: 

„Cenová ponuka – „Výroba maskotov“ 
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