
 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
 
1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

 
Názov:   ................................................. 
 
Sídlo:   ................................................. 
 
Štatutárny zástupca:  ................................................. 
 
Zastúpený:   ................................................. 
 
IČO    ................................................. 
 
Bankové spojenie:  ................................................. 
 
IBAN:   ................................................. 

 
 
2. NÁZOV ZÁKAZKY 

Zabezpečenie konferencií 
 

 
3. PREDMET ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zabezpečením realizácie 2 
medzinárodných konferencií a 1 záverečnej konferencie v rámci projektu „Moderné 
vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“. Verejný obstarávateľ poskytne 
úspešnému uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky súčinnosť, a to vo forme komunikácie 
ohľadom výberu expertov/prenášajúcich a výberu účastníkov kultúrneho programu. 
- 1. medzinárodná konferencia, cca 140 osôb, predpokladaný termín 06/2017, Prešov 
- 2. medzinárodná konferencia, cca 140 osôb, predpokladaný termín 09-10/2017, Rzeszow 
- Záverečná konferencia pre cca 100 osôb, predpokladaný termín 09/2018 

 

Cieľom konferencií s medzinárodnou účasťou odborníkov z oblasti vidieckeho cestovného 

ruchu (VCR) je predstaviť súčasnú situáciu v predmetnom pohraničnom území (vzdelávanie, 

zamestnanosť, podnikateľský sektor) v oblasti VCR, poukázať na potenciál územia a 

problémy jeho rozvoja, na ktoré je potrebné sa zamerať. Program konferencie organizovanej 

v Prešove bude obohatený o prezentáciu PL pohraničia a naopak program v Rzeszowe bude 

obohatený o prezentáciu SK pohraničia (kultúrny a prírodný potenciál, ľudová kultúra, 

vidiecky cestovný ruch, regionálna gastronómia, folklórne vystúpenie, ochutnávka 

regionálnych produktov, prezentácia krojov a predstavenie najkrajších/najvýznamnejších 

prírodných/historických/kultúrnych daností). Konferencie sú jednodňové. 

 

Záverečná konferencia - Cieľom záverečnej konferencie bude zhodnotenie a prezentácia 

výsledkov a výstupov projektu. Miesto realizácie konferencie bude upresnené v priebehu 

realizácie projektu, najneskôr do 06/2018.  
 



 

 

 

 
 

CENOVÁ PONUKA 

Názov a 

rozsah 
Popis minimálnych požiadaviek 

Cena bez DPH 

1 konferencia 

Medzinárodná 

konferencia  

4 experti/prednášajúci (minimálne 2 zahraniční) v rámci programu z oblasti vidieckeho cestovného 

ruchu(VCR)/regionálneho rozvoja/vzdelávania/podnikania vo VCR   

2 tlmočníci (tlmočenie v jazyku v závislosti od zahraničných prednášajúcich)  
Darčekové balíčky pre účastníkov konferencií, balíček a jeho obsah s označením a dodržaním logotipov Programu 

Interreg V-A 2014 - 2020 (regionálne produkty a výrobky 3-5 ks/balíček, minimálny obsah: 2x miniatúra regionálneho 

produktu, 1xdrevený/prírodný výrobok) 140ks  
Obed (polievka + hlavné jedlo, možnosť výberu z min. 2 jedál – mäsová/vegetariánska verzia) min. 300g/osoba, 140 osôb  
Regionálne občerstvenie (regionálne špeciality a produkty, formou bohatých bufetových stolov – mliečne výrobky, 

mäsové výrobky, sladké pečivo, slané pečivo a pod.) min. 300g/osoba, 140 osôb  
Občerstvenie (káva-zabezpečená formou elektron. kávovaru s obsluhou, nealko-voda s citrónom v džbánoch) 140 osôb  
Prenájom priestorov na konferenciu vrátane prezentačnej techniky a výzdoby (prezentácia regionálnych remesiel min. 1 

osoba, tradičná ľudová tematika a pod.)  
Ubytovanie pre zahraničných prednášajúcich 2 osoby na 1 noc (min. 4*hotel)  
Kultúrny program (folklórne vystúpenie, ľudový program, min. 2 vstupy)  
Organizačné zabezpečenie (zabezpečenie realizácie konferencií podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, 

zabezpečenie programu, občerstvenia, obeda, kultúrneho programu)  
 

 

Spolu bez DPH (1 konferencia)  

Spolu bez DPH (2 konferencie) 
 

DPH 20% 
 

Spolu s DPH  
 
 



 

 

 

 

Názov a 

rozsah 
Popis minimálnych požiadaviek 

Cena bez DPH 

1 konferencia 

Záverečná 

konferencia 

Prenájom priestorov a techniky (konferenčná miestnosť s ozvučením a prezentačnou technikou)   

Občerstvenie pre 100 osôb (káva, čaj, voda s citrónom v džbánoch, občerstvenie 200ks/druh – slané/sladké pečivo)   
Obed (polievka + hlavné jedlo - regionálne špeciality, na výber z min. 3 druhov jedál) 100 osôb  
Organizačné zabezpečenie (zabezpečenie realizácie konferencie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, 

zabezpečenie programu, občerstvenia, obeda, programu)  
Tlmočníci 2 (PL/SK)  
Darčekové balíčky pre účastníkov konferencií, balíček a jeho obsah s označením a dodržaním logotipov Programu 

Interreg V-A 2014 - 2020 (regionálne produkty a výrobky min. 4 ks/balíček, minimálny obsah: 2x miniatúra 

regionálneho produktu, 2xdrevený/prírodný výrobok)  

 

Spolu bez DPH  
DPH 20%  
Spolu s DPH  

Som/Nie som platcom DPH1 
 
Spolu za zabezpečenie zákazky „ZABEZPEČENIE KONFERENCIÍ“: 

Spolu bez DPH  
DPH 20%  
Spolu s DPH  

 
Ja dole podpísaný, štatutárny zástupca/oprávnený zástupca uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, týmto čestne prehlasujem, že 

spoločnosť/uchádzač je oprávaná dodať požadovaný predmet zákazky tak, ako je uvedené vo výzve a tejto prílohe. 

 
 
V...............................dňa................................ 

                                                           
1 Nehodiace sa preškrtnite 

...................................................................... 
meno a podpis osoby zodpovednej za 

vypracovanie cenovej ponuky 


