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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“)  Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

„Realizácia výstavnej expozície KOCR SVS na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018.“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  Severovýchod Slovenska 
Sídlo:     Námestie mieru 2, 08001 Prešov 
Štatutárny zástupca:    Michal Sýkora 
IČO:         42238536   
DIČ:            2023655832 
IČ DPH:      neplatca DPH 
Tel.:            00421 51 70 81 513 
E-mail:        riaditel@severovychod.sk 
Internetová stránka:   www.severovychod.sk 
Bankové spojenie:     Prima banka a.s. 
IBAN:                     SK34 5600 0000 0025 2300 1001 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: sídlo verejného obstarávateľa 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Martin Janoško, výkonný riaditeľ 
 

4. Predmet obstarávania: Výber realizátora výstavnej expozície KOCR SVS na veľtrhu 

cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka 

 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

 
Jedná sa o realizáciu výstavnej expozície KOCR Severovýchod Slovenska a spoluvystavovateľov na 
veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018 v Bratislave s nasledovnou špecifikáciou.  

Termín výstavy a umiestnenie expozície: 

Termín výstavy: 26. - 29. 1. 2017 

Plocha expozície: 10 x 18,5m 

Umiestnenie: hala B Stred Incheba Expo. (viď raster) 
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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

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  

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 

- ozvučenie 

 

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 a taktiež zakomponovať veľkoplošné grafiky na tému 2018 rok  kultúrneho dedičstva.  

 

Poznámka:  

Realizátor môže navrhnúť vlastné grafické prevedenie celej expozície, pri dodržaní technických 

parametrov expozície. 

 

Pulty  

- názvy regiónov + grafika  

Podlaha  

– koberec 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  16 920 EUR s DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Výstavisko INCHEBA BRATISLAVA. Termín 
poskytnutia služby je od  25. - 28. 1. 2018 

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 24. 1. 2018 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: zo zdrojov verejného obstarávateľa – dotácie MDaV SR 

12. Lehota na predloženie ponuky:  21. 11. 2017 do 15:00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, mailom na riaditel@sverovychod.sk  alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, cena za 
poskytnutie služby v EUR,  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : cena bez DPH, DPH 
a cena s DPH, resp. Cena celkom (v prípade neplatcu DPH) 

c. Aktuálny elektronický výpis z registra uchádzača o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.  

16. Lehota viazanosti ponúk: 29.1.2017  

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Martin Janoško, č. t. 0917208100 
riaditel@severovychod.sk 

 
V Prešove, dňa 8. 11. 2017 

S úctou,  

 

 

.........................................................  

            Mgr. Martin Janoško  

      výkonný riaditeľ  KOCR SVS 
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