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Zmluva o poskytnutí služieb 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO)
(ďalej v texte len ako „Zmluva“) 

Číslo zmluvy u objednávateľa: ............... 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovensko 
IČO: 37870475 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu (IBAN): SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ: CREATIVE PRO (KE) s.r.o. 
Sídlo: Vihorlatská 51, 04001, Košice 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 40319/V 
 IČO: 46132856 
DIČ: 2023278499 
IČ DPH: SK2023278499 
Štatutárny orgán: Mgr.art Štefan Kozák, konateľ, Mgr.art Štefan Hric, konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa 
Číslo účtu (IBAN): SK93 0900 0000 0050 3871 1732 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 1755/2021/DZVaP

 1755/2021/DZVaP 
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom komplexného zabezpečenia III. 
Slovensko-poľského fóra (ďalej len „Fórum“). 

2.2 Poskytovateľ je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje 
a zabezpečuje na trhu služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy - organizovanie 
seminárov; služby na organizovanie podujatí; organizovanie výstav, veľtrhov 
a kongresov. 

2.3 Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu s Poskytovateľom na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky Poskytovateľa a splnenia kritérií uvedených vo výzve na 
predloženie ponúk Objednávateľa na zabezpečenie Fóra v súlade s postupom v zmysle 
§ 117 zákona č.343/2015 Z.z.

Článok III.  
Predmet zmluvy, termín a miesto plnenia. 

3.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi riadne a včas 
služby špecifikované v Prílohe č.1 Zmluvy – Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky, 
a to pre účely zabezpečenia konania „III. Slovensko-poľského fóra“ súčasne v mieste 
konania ako aj prostredníctvom online formátu, a záväzok Objednávateľa zaplatiť 
Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby zmluvne dohodnutú cenu podľa 
skutočného plnenia v zmysle článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy.   

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby uvedené v čl. 3.1  vrátane 
príloh tejto Zmluvy v súlade              s  právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

3.3 Poskytovateľ je povinný poskytovať služby Objednávateľovi v termíne 26.10. až  
27.10.2021. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je  hotel Alexander, Bardejovské 
Kúpele, na adrese 086 31 Bardejov-Bardejovské Kúpele. 

3.4 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  do šiestich  mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. 

Článok IV. 
Cena, platobné podmienky 

4.1 Cena za poskytnutie služieb podľa tejto Zmluvy, bližšie špecifikovaných v Prílohe 
č. 1 tejto Zmluvy, je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade 
s ponukou Poskytovateľa a je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 2  Návrh  celkovej  
ceny za predmet  zákazky.  Cena je  s tanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Poskytovateľ   je   oprávnený   fakturovať   svoje   služby   Objednávateľovi   po riadnom
a včasnom poskytnutí služieb a súčasne po predchádzajúcom splnení  podmienok
uvedených v tomto článku Zmluvy.

4.3 Poskytovateľ  berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje  pri úhrade ceny za
poskytnutie služieb v zmysle zmluvy žiadne zálohové platby.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že konečná cena za poskytnuté služby v zmysle Zmluvy  je
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podmienená  presným počtom všetkých účastníkov Fóra, ktorí sa jej zúčastnia 
prezenčnou formou v mieste konania Fóra alebo formou online prenosu. Zmluvné strany 
sa dohodli, že konečná cena bude Poskytovateľom fakturovaná až potom, čo si zmluvné 
strany vzájomne písomne odsúhlasia písomný protokol o poskytnutí služieb, v ktorom 
je Poskytovateľ povinný uviesť rozpis jednotlivých položiek poskytnutých služieb. 

4.5 Faktúra sa považuje za doručenú, pokiaľ je doručená poštou na adresu Objednávateľa, 
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

4.6 Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia v listinnej podobe  Objednávateľovi. 
4.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, v súlade so zákonom o účtovníctve, ako aj 

stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Jej neoddeliteľnou prílohou je Protokol o poskytnutí služieb 
v zmysle bodu 4.4 tohto článku.    

4.8 Ak Objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, je oprávnený vyzvať 
Poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil a na tento účel je povinný 
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ je povinný opätovne doručiť faktúru 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy na doplnenie alebo 
odstránenie náležitostí. Po opätovnom doručení opravenej/doplnenej faktúry začína 
plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti a to odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1 Objednávateľ  poskytne v Poskytovateľom požadovanej lehote, obsahu a kvalite 

Poskytovateľovi všetky informácie a v prípade potreby odovzdá dokumenty, ktoré sú 
potrebné k splneniu Poskytovateľových povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.                       
V prípade nejasností Poskytovateľ vyzve na poskytnutie konkrétnych informácií                           
a dokumentov e-mailom na emailovú adresu Objednávateľa: SKPLforum@vucpo.sk.  
Objednávateľ zodpovedá za včasnosť doručenia vyššie uvedených informácií                                
a dokumentov, ich správnosť, pravdivosť a úplnosť. Objednávateľ poskytne 
Poskytovateľovi svoju súčinnosť v rozsahu potrebnom pre splnenie jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

5.2 Objednávateľ v súlade s podmienkami poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa 
uvedenými  v Prílohe č.1 Zmluvy, si vyhradzuje právo upresniť Poskytovateľovi reálny 
počet účastníkov Fóra ktorí sa ho zúčastnia prezenčnou formou v mieste jeho konania  
a  počet účastníkov Fóra online formou najneskôr  30 dní pred termínom konania Fóra. 

5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade, ak v súvislosti so zmenou epidemickej 
situácie na území Slovenskej republiky a/alebo v zahraničí, vstúpia do platnosti 
nariadenia, opatrenia, alebo iné legislatívne akty, ktoré ovplyvnia pohyb, združovania sa 
občanov, konanie podujatí v interiéri a pod., môže Objednávateľ zmeniť počet 
účastníkov  Fóra prítomných prezenčnou, alebo online formou, aj po uplynutí lehoty 
v zmysle bodu 5.2 tohto článku.  

5.4 Pokiaľ si Objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 5.1 tejto Zmluvy,  a to ani do 
primeraného termínu uvedeného vo výzve Poskytovateľa (prostredníctvom 
elektronickej pošty), Poskytovateľ môže prerušiť práce na úlohe, ktorej sa porušenie 
povinnosti týka. V takomto prípade, keď Objednávateľ svojím omeškaním neumožní 
Poskytovateľovi poskytnúť plnenie dohodnuté v tejto Zmluve včas, nie je Poskytovateľ 
v omeškaní s plnením povinností voči Objednávateľovi. 

5.5 Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas, a to v súlade s pokynmi Objednávateľa a  podmienkami 
tejto Zmluvy. 
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5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaci s plnením povinností podľa 
tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy oprávnenými osobami               
Objednávateľa a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

5.7 Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi v lehote do dvoch pracovných dní 
na vyžiadanie   informácie, ako pokračuje s prípravou fóra, poskytnúť Objednávateľovi 
doklady preukazujúce Poskytovateľom tvrdené skutočnosti. V prípade porušenia tejto 
povinnosti vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške                   
500 € (slovom: päťsto eur), ktorú je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi zaplatiť                   
v lehote 15 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi, a to 
na účet Objednávateľa uvedený v písomnej výzve. 

5.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo náhodným výberom skontrolovať kvalitu 
poskytnutých služieb Poskytovateľom. 

5.9 Objednávateľ o prípadnom porušení záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z tejto 
Zmluvy spíše záznam a/alebo vyhotoví fotodokumentáciu a/alebo videozáznam, s čím 
Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy súhlasí. 

 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť poskytovateľa 

 
6.1 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne                      

v dôsledku toho, že Objednávateľ postupoval podľa odporúčania obsiahnutého                            
v akomkoľvek písomnom dokumente vypracovanom Poskytovateľom.        Uvedené neplatí, 
ak Poskytovateľ Objednávateľa na riziko vzniku škody spojené s odporúčaným 
upozornil, alebo ak bol tento dokument označený ako pracovná verzia alebo niesol iné 
podobné označenie. 

6.2 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú Objednávateľovi spôsobí na 
základe nepodávania pravdivých a úplných informácií o stave príprav fóra. 

6.3 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu maximálne do výšky odmeny za 
realizáciu služieb podľa tejto Zmluvy. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá je 
priamo či nepriamo spôsobená poskytnutím nesprávnych, nepravdivých, oneskorených 
alebo neúplných informácií zo strany Objednávateľa. 

6.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú tretej strane v dôsledku využitia 
informácií, ktoré poskytol podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. 

 
 

Článok VII.  
Zánik Zmluvy 

 
7.1 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť tiež písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od Zmluvy v zmysle bodu 7.2. až 7.4 
tohto článku. 

7.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
zo strany Poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje skutočnosť, 
ak Poskytovateľ: 
a) poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve a ktoré 

Poskytovateľ neodstránil   napriek   písomnému   upozorneniu   Objednávateľa     
v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel, 
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b) v rozpore s touto Zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel 
nepokračovať v plnení Zmluvy, 

c) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previedol všetky alebo niektoré 
práva alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy na tretie osoby alebo 

d) postupuje v rozpore s platnou legislatívou. 
7.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa. Za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok sa považuje skutočnosť, ak Objednávateľ: 
a) neposkytuje Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie 

služieb zo strany Poskytovateľa, 
b) úmyselne zatají Poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa verejného 

obstarávania, ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie tejto Zmluvy alebo na postup 
Poskytovateľa pri plnení tejto Zmluvy, 

c) nezaplatí Objednávateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo 
d) núti Poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú. 

7.4 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod 
odstúpenia a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
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Článok VIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa podľa osobitného predpisu. 

8.2 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú        
súčasť tejto Zmluvy. Dodatok musí byť uzatvorený tak, že dodatok je kontinuálne 
číslovaný arabskými číslicami. 

8.3 Záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom Poskytovateľ aj Objednávateľ 
obdržia po jednom vyhotovení. 

8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

8.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:  

Príloha č. 1: Špecifikácia a rozsah predmetu zmluvy  
Príloha č. 2: Návrh celkovej ceny za predmet zákazky 

V Prešove, dňa ..... 27. 8. 2021 .......... V Prešove, dňa ....... 27. 8. 2021 .......... 

Za Objednávateľa:
v. r. 
PaedDr. Milan Majerský, 
PhD predseda

Za Poskytovateľa: v. 
r. 
Mgr.art Štefan 
Kozák  konateľ

      v. r. 
Mgr.art Štefan Hric          
konateľ

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

Táto zmluva bola zverejnená dňa:  3.9.2021
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:  4.9.2021

v. r.
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Príloha č. 1: Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky 
    

 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb: 
 

Verejný obstarávateľ (ďalej ako „Objednávateľ“) realizuje prieskum trhu za účelom 
výberu úspešného uchádzača (ďalej ako „Dodávateľa“)  služieb pre III. Slovensko-poľské 
fórum.  

Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie podujatia, t j. organizácia III. 
Slovensko-poľského fóra v lokalite schválenej objednávateľom so zabezpečením 
potrebnej prezentačnej (svetelnej a zvukovej) techniky a priestorov, stravy pre 
zúčastnených, ubytovania pre pozvaných hostí, dodaným a schváleným programom fóra 
vo forme panelových diskusií a podporným personálom.  

Zámer vytvoriť novú platformu pre slovensko-poľskú spoluprácu bol predstavený dňa 6. 
septembra 2018 v rámci XXVIII. Ekonomického fóra v Krynici-Zdrój. Zúčastnené strany 
deklarovali svoj záujem každoročne organizovať poľsko-slovenské fórum ako podujatie 
na posilnenie vzájomných vzťahov v hospodárskej, spoločenskej, kultúrnej a politickej 
rovine. Ide o novú platformu na vymieňanie názorov a miesto na stretnutia lídrov 
z rôznych sektorov hospodárstva, samosprávy, predstaviteľov samospráv, politikov, 
zástupcov vedecko-výskumnej a akademickej obce, mimovládnych organizácií a médií. 
Prvé dva ročníky fóra sa konali v aréne G2A v Jasionke pri Rzeszowe v Podkarpatskom 
vojvodstve (25. 1. 2019 a 5. 2. 2020). 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť služby pre III. Slovensko-poľské fórum nasledujúcim 
spôsobom: 

Podujatie je plánované pre celkový počet účastníkov cca 250, z toho prezenčne bude 
prítomných cca 200 účastníkov a 50 účastníkov bude pripojených online.  

Ak v čase konania fóra platné vyhlášky/opatrenia v Slovenskej republike a v zahraničí 
nepovolia organizáciu predmetného podujatia v plánovanom počte prezenčne prítomných 
účastníkov alebo ak Objednávateľ vyhodnotí bezpečnostné a zdravotné riziko ako príliš 
vysoké, Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o znížení počtu prezenčne 
prítomných účastníkov na povolený limit. V takom prípade bude adekvátne navýšený 
počet účastníkov pripojených online.  
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Podrobná špecifikácia: 
 

III. Slovensko-poľské fórum: 
 

 Termín konania: október 2021 
 Miesto konania: Bardejovské Kúpele, hotel Alexander  

  Priestory: kapacita minimálne 200 stoličiek, kino sedenie  

Predpokladaný scenár podujatia: 
- Registrácia účastníkov 
- Privítanie, slávnostné otvorenie, úvodné príhovory 
- Odborné bloky s prestávkami 
- Diskusia a záver fóra 

 
Popis: Odborné fórum bude v trvaní jedného dňa vrátane prestávok a obeda, v závislosti 
od schváleného programu. Očakávané sú dve prestávky na občerstvenie (s možnosťou 
občerstvenia počas celého trvania fóra) a jedna prestávka na obed v deň konania fóra, v 
závislosti od schváleného programu.  
Pre pozvaných hostí možnosť príchodu deň pred konaním fóra (uvítacia večera za 
prítomnosti tlmočníka). 
 
Dodávateľ služieb je v rámci plnenia Zmluvy povinný zabezpečiť nasledujúce personálne 
služby: 

• zabezpečenie logistiky súvisiacej s prípravou a realizáciou fóra (tzn. aktívna 
komunikácia s účastníkmi fóra a objednávateľom pred i počas realizácie, zabezpečenie 
realizácie fóra priamo na mieste plnenia), 

• objednávateľ požaduje pravidelné osobné konzultácie / porady svojho tímu s úspešným 
uchádzačom a to 4 týždne pred podujatím min. 1 hod. denne počas pracovných dní a 
týždeň pred fórom min. 2 hod. denne počas pracovných dní, resp. podľa potreby, v sídle 
objednávateľa (prípadne v závislosti od aktuálne platných protiepidemiologických 
opatrení formou online), 

• úspešný uchádzač zabezpečí: 
o grafické práce  
o celý proces online registrácie pred podujatím a registráciu účastníkov v deň 

konania podujatia v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, 
predovšetkým Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane osobných údajov fyzických osôb a o voľnom pohybe takýchto  údajov 

o prípravu a tlač materiálov uvedených ako súčasť tzv. KIT balíčka pre účastníkov 
a KIT balíčka pre novinárov, ako aj ďalších tzv. priestorových propagačných 
materiálov 

o menný zoznam účastníkov fóra s podpismi v deň konania fóra 
o fotodokumentáciu z podujatia   
o videozáznam z podujatia 
o prípravu obrazoviek (názov podujatia, program, názov panelových diskusií, 

mená účastníkov diskusií, odpočítavanie pred začiatkom, prestávka, aktuálne 
informácie, atď.)  
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o implementáciu epidemiologických opatrení v súlade s nariadeniami platnými 
v období konania podujatia  

• ďalšie požiadavky na personálne služby vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi: 
o moderátor podujatia  
o tlmočník/prekladateľ pre poľský jazyk a slovenský jazyk  
o fotograf/kameraman prítomný na mieste podujatia počas celého trvania fóra, 

ktorý zabezpečí relevantné výstupy 
o zdravotník/záchranár prítomný na mieste podujatia počas celého trvania fóra 
o  pomocný personál  

 

Dodávateľ služieb je v rámci plnenia Zmluvy povinný zabezpečiť nasledujúce služby 
(poskytnuté zo strany hotela Alexander, Bardejovské Kúpele): 
 

A. Požiadavky na prenájom ubytovacích kapacít 

• 35 ks 1- posteľových izieb v hoteli  
• 5 ks apartmánov 

 
B. Požiadavky na stravovacie služby (zabezpečenie stravovania a občerstvenia podlieha 

ex-ante odsúhlaseniu Objednávateľom) 
• zabezpečenie uvítacej večere pre pozvaných hostí za prítomnosti tlmočníka (VIP 

večera/večera bufet) – predjedlo, hlavné jedlo, dezert, nápoj 
Deň konania fóra:  

• zabezpečenie stravy a občerstvenia 3−krát denne (1. coffee break, 2. coffee break, obed) 
pre účastníkov počas dňa fóra; catering  musí pozostávať z nasledujúceho minimálneho 
rozsahu ponuky počas plánovaných prestávok: 

o požiadavky na zloženie 1. coffee break−u: káva/čaj (rôzne druhy), mlieko, 
cukor, 0,33 l minerálky (nesýtená, jemne sýtená), slané pečivo a sladké koláčiky  

o požiadavky na zloženie 2. coffee break−u: káva/čaj (rôzne druhy), mlieko, 
cukor, 0,33 l minerálky (nesýtená, jemne sýtená), obložený šunkovo-
syrový/syrový chlebíček, sladké pečivo, rôzne druhy ovocia  

o požiadavky na zloženie obeda (v závislosti od aktuálne platných 
protiepidemiologických opatrení preferenčne formou bufetových stolov: 1 
polievka, hlavné jedlo – 2 druhy mäsa a 1 vegetariánske jedlo, 2 rôzne prílohy, 
2 rôzne zeleninové šaláty, dezert – 2 druhy, káva, 0,33 l minerálky, džús) 

• zabezpečenie obeda pre VIP hostí  za prítomnosti tlmočníka - predjedlo/polievka, 
hlavné jedlo, dezert, nápoj 

C. Požiadavky na prenájom konferenčných priestorov 
• zabezpečenie / prenájom priestorov na celý deň konania fóra: 

o  prenájom kongresovej sály (KS1 + KS2 + Salónik) 
o  miestnosť/foyer na registráciu účastníkov (LCD TV s úvodnými informáciami) 
o  samostatná miestnosť pre organizátora fóra 
o  miestnosť/foyer na stravovanie (obed, 2x coffee break) 
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o  samostatná miestnosť na individuálne rokovania 
o  samostatná miestnosť na sprievodné podujatia (prezentačné účely) 
o  miestnosť pre novinárov 
o  samostatný priestor – šatňa 

• parkovanie pred hotelom 
 

D. Požiadavky na technické/materiálne zabezpečenie  
• prenájom technického vybavenia: 

o tlmočnícke kabínky (2ks) 
o zabezpečenie prezentačnej techniky (dataprojektor, notebook, premietacie 

plátno, flipchart) 
o mikrofóny 
o LCD TV 
o zabezpečenie internetového pripojenia pre prezentujúcich, pre stream a pre 

účastníkov, zvýšenie prenosových dát pre účely fóra 
• zabezpečenie potrebného vybavenia nábytkom − stoly, pódium, stoličky - kino 

sedenie 
• doplnkové služby (kopírovanie, tlač papiera) 
• výzdoba kongresovej sály 

 
E. Požiadavky na protiepidemiologické opatrenia  

• zabezpečenie implementácie hygienických opatrení platných v deň konania fóra v rámci 
ochrany pred COVID-19 (dezinfekcia priestorov, dostatočné vetranie priestorov, 
zabezpečenie zachovávania odstupov, atď.) 

• zabezpečenie procesu testovania pre účastníkov podujatia v zmysle 
protiepidemiologických opatrení platných v deň konania fóra (v prípade, že takúto 
službu hotel neposkytuje, dodávateľ je povinný zabezpečiť uvedenú službu iným 
spôsobom) 

 
Dodávateľ je ďalej povinný zabezpečiť všetky nasledujúce náležitosti (nad rámec služieb 
poskytovaných hotelom Alexander, Bardejovské Kúpele): 

• prenájom doplnkového technického vybavenia: 
o ozvučenie/osvetlenie miestnosti a služby technika (mikrofón bezdrôtový,  

mikrofón s teleskopickou tyčou, atď.) 
o  tlmočnícka technika 

• pozvánka 
o personalizovaný link 
o zabezpečenie procesu online registrácie (registračný formulár) – email, 

registrácia, servis 
o pripomienka pred podujatím, iné relevantné aktuálne informácie 

• grafické práce 
o príprava obrazoviek 
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o prezentujúci – meno, téma 
o odpočítavanie pred začiatkom, prestávka, aktuálne informácie, atď. 
o obrazovky pre postprodukciu – videozáznam 
o videoobsah - réžia videoobsahu (vysielanie z réžie), videoreklamy/upútavky 

pre prípravu nového prezentujúceho  
• technická podpora pre moderátorov, spíkrov, účastníkov, organizátora 
• testovanie pred podujatím 

o technická skúška a poradenstvo 
o odladenie pre plynulý online prenos 

• online prenos: 
 komunikačný prenos 
o webinár s funkcionalitami Meeting 
o chat v prenose 
o pool funkcia pre dynamickú komunikáciu s účastníkmi 
o Sli.do anonymný spôsob kladenia otázok 
o servis s pripojením účastníkov 
 účastníci panelovej diskusie  
o spotlight prezentácia s „ScreenSharing“ 
o zobrazovanie videa cez servis z réžie 
o moderátor + prezentujúci obrazovky (dual screen) 
o možnosť komunikácie viacerých prezentujúcich 
o stabilné internetové pripojenie prezentujúceho 
o co-host funkcia moderátorovi 

• zabezpečenie tlmočníckych služieb (simultánne tlmočenie počas programu odborného 
fóra / konzekutívne tlmočenie počas VIP večere/VIP obeda, resp. v prípade potreby pri 
individuálnych rokovaniach) z a do slovenského jazyka, z a do poľského jazyka  

• zabezpečenie prekladateľských služieb, ktoré predstavujú vyhotovovanie prekladov 
a jazykových korektúr relevantných materiálov z a do slovenského jazyka, z a do 
poľského jazyka 

• zabezpečenie prezentačných materiálov (tlač a grafické návrhy) 
o  KIT balíček pre účastníkov: základné „osobné“ propagačné predmety pre 

všetkých účastníkov – A4 poznámkový blok, A4 informačný leták, 
folder/skladačka, pero, visačka, pozvánka, obálka, brožúra 

o KIT balíček pre novinárov: propagačné materiály pre novinárov  - A4 
poznámkový blok, A4 informačný leták, folder/skladačka, pero, visačka, 
pozvánka, obálka, brožúra, QR/USB - tlačová správa, foto materiál 

o ďalšie „priestorové“ propagačné predmety – rollup, mediálna stena, infobox, 
smerové tabule, menovky, panelové stánky na prezentačný materiál 
(podrobnejšie viď špecifikáciu nižšie) 
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Dodávateľ služieb je v rámci plnenia Zmluvy v súvislosti s odsúhlasením všetkých 
grafických návrhov a tlačovín povinný zabezpečiť nasledujúce služby: 

 
1. Objednávateľ požaduje: 3 finálne návrhy týchto produktov (grafika a text): 

- roll-up: 200x85 cm 
- mediálna stena: 3-dielna, 3x5m 
- FB banner: 820 x 312 pxl (ochranná mobilná zóna 640 x360 pxl), rozmer 215mmx 

80 mm) 
- web banner: 680 x120 pxl, rozmer 163x30 mm 
- inzertný banner: 300x300 px, rozmer 50x50mm 
- plagát formáty A2, A4 
- informačný bulettin DL: 99x210 mm (skladačka 1 list), plnofarebná  
- sprievodná brožúra A5: 210x148 mm na šírku, lepená, plnofarebná (rozsah cca 20 

strán) 
- leták A5 148x210 mm na výšku  

 
2. Objednávateľ požaduje: 3 finálne návrhy - 3 rôzne varianty produktov  uvedených v bode 

1 (grafika a text). Podklady k vyhotoveniu grafických a textových výstupov dodá garant 
podujatia - Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu. Korekcie pre tlač a publikovanie 
dozoruje Oddelenie komunikácie a propagácie a zároveň finálne odsúhlasuje dodané 
návrhy v stanovených formátoch. 

 
3. Objednávateľ požaduje zo strany Dodávateľa zaslanie grafických návrhov a tlačovín 

k produktom uvedených v bode 1 najneskôr do 6  pracovných dní od schválenia kreatívneho 
konceptu a harmonogramu komunikačného plánu. 

 
4. Korektúry výstupov produkcie k produktom uvedených v bode 1 na základe požiadaviek 

Objednávateľa: Objednávateľ zašle svoje pripomienky najneskôr do 5 pracovných dní od 
zaslania každého z výstupov produkcie komunikačného plánu (t. j. od vykonania činnosti 
podľa bodu 1), následne Poskytovateľ zapracuje a zašle revidovaný návrh najneskôr do 3 
pracovných dní od zaslania pripomienok. Ak Objednávateľ neschváli dodaný výstup, 
Poskytovateľ opäť zabezpečí upravený výstup podľa požiadaviek Objednávateľa najneskôr 
do 3  pracovných dní. Tento proces sa môže opakovať pokiaľ Objednávateľ neschváli 
finálne verzie jednotlivých súčastí produkcie komunikačného plánu. 

 
5. Umiestnenie produktov schvaľuje Objednávateľ na základe Dodávateľom zaslanej ponuky 

umiestnenia. 
 

6. Objednávateľ požaduje zabezpečenie uverejnenia inzercie o príprave a konaní podujatia vo 
formáte ½ a ¾ z formátu A4  a PR článku A5 a A4 v regionálnych printových médiách, na 
slovenských online portáloch a vo vyhľadávacej sieti google (vo formátoch stanovených 
príslušnými web médiami). Podklady k vyhotoveniu mediálnych výstupov, korekcie pre 
tlač, dodanie finálnych mediálnych výstupov  v stanovených formátoch a v súlade s 
časovým harmonogramom inzercie, ako aj publikovanie mediálnych výstupov 
zabezpečuje/dozoruje Oddelenie komunikácie a propagácie. 
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7. Uverejnenie inzercie v médiách podľa dohodnutého časového harmonogramu inzercie: 
Objednávateľ vyberie z ponúkaných možností (zoznamu médií dodaných Dodávateľom) 
uverejnenia inzercie v súlade s časovým harmonogramom.   
 



Verejný obstarávatel'/Kupujúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

Typ zákazky: Zákazka s nizkou hodnotou IIa poskytnutie sluiby
Postup: Zadávanie zákazky s nizkou hodnotou

Predmet zákazky: "III. Stovensko-poľské fórum. - Komplexné zabezpečenie o'Banizácle podujatia!' ~_ _!

Predpokladaný termín konania: Október 2021
[QQ.kumant tl( -il~~t~lJ!il~19;~~~':_

Uchádzač/Predávajúci: IICRFATlVEPRQ'tJc:8) s.r.o., VIhorlatská 51,011001, "o&lue, [CO: 46132 &SG.

Návrh celkovej ceny za predmet -zákazky

A B C D E F G H I J K

Cena za MJ Cena za predpokladané množstvo MJ
o Merna Predpokladané (EUR) (EUR);13 Opis položky jednotka množstvo MI
o IMJ) prezenUormac,

bez DPH Sadzba DPH DPH s DPH bez DPH DPH s DPH

A B c D E F E/100 x F E+G ExD 1/100 x F 1+ J. úspešný uchádzač zabezpečí:

A. STRAVOVANIE SPOHOSTENIM: 6025,40 1205,08 7230,48

1 VIP večera s tlmočníkom ks 40 13,33 20,00 2,67 16,00 533,20 106,64 639,84
2 Večera bufet ks 30 12,50 20,00 2~50 15,00 375.00 75.00 450,00
3 Občerstvenie l ks 200 3.75 20.00 0.75 4,50 750,00 150,00 900,00
4 Občerstvenie 2 ks 200 6.67 20,00 1.33 8.00 1334.00 266.80 1600,80
5 VtP obed s tlmočnikom ks 40 13,33 20,00 2,67 16,00 533,20 106,64 639,84
6 Obed bufet ks 200 12,50 20,00 2,50 15,00 2500,00 500.00 3000,00

B. PRENAJOM KONFERENČNÝCH PRIESTOROV: 5972,50 1194,50 7167,00

Kongresova sala = KSl + KS2 + Salónik deň 1 600,00 20,00 120,00 720,00 600,00 120,00 720,00
7 (podrobnejšie vid Opis predmetu zákazky)

prenáiom miestnosti na individuálne rokovania deň 1 200,00 20,00 40,00 240,00 200.00 40.00 240.00
prenáiom priestorov pre novinárov deň 1 400.00 20.00 80.00 480,00 400,00 80,00 480,00
Zabezpečenie videozáznamu a íoíodokurnentácte z

služba 1 2100,00 20,00 420,00 2520,00 2100,00 420,00 2520,00
8 Ipilduatiil
9 Moderator podujatia služba 1 1500,00 20.00 300,00 1800,00 1500,00 300,00 1800,00

Zabezpečenie prekladov Pl-SK, SK-Pl normostrana 1 12,50 20,00 2,50 15,00 12,50 2,50 15,00
10 Zabezpečenie tlmočenia Pl-SK SK-Pl služba 1 1160,00 20.00 232,00 1392,00 1160,00 232,00 1392,00
C. UBYTOVANIE: 2866,80 573,36 3440,16

11 Ubytovanie 11 noc lapartman osôb 5 114,17 20,00 22,83 137,00 570,85 114,17 685,02

12 Ubytovanie 11 noc /t-posterová izba osôb 35 64,17 20,00 12,83 77,00 2245,95 449,19 2695,14

13 Miestny poplatok 1 40 1,25 20,00 0,25 1,50 50,00 10,00 60,00

TECHNICKÉ,TECHNOLOGICKÉ,MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE 6167,00 1233,40 7400,40D. (PRENAJOM):

14 Online reqislrácia a iníormácia o podujali služba 1 I 900,001 20,001 180,00 1080,00 900,00 180,00 1080,00
[Priprava a editovanie online regíslračného 1
Iformlll~ra služba

Emailová komunikácia pri reqistrácíi služba 1
Komunikácia a dopytovanie (sale the date, aktuálne

1míormácíe) služba

15 Tlmočnicka technika služba 1 I 1120,001 20,001 224,00 1344,00 1120,00 224,00 1344,00

16 Prezentačná technika služba 1 I 200,001 20.001 40,00 240,00 200,00 40,00 240,00

17 Video, zvuková a monitorovacia réžia služba 1 I 2230,001 20,001 446,00 2676,00 2230,00 446,00 2676,00

I
16 Konektivita a pripojenie k internetu služba 1 I 737,001 20,oQI 147,40 884,40 737,00 147,40 884,40

17 Zdravotnicky personal služba 1 I 580,001 20,001 116,00 696,00 580,00 116,00 696,00

17 Kvetinová výzdoba služba 1 I 400,001 20,001 80,00 480,00 400,00 80,00 480,00

E. PROTlEPIDEMIOLOGICKt: OPATRENIA: I 3050,00 610,00 3660,00

18 Testovanie (tesly, personal, likvidácia odpadu) súbor / set 1 I 3050.001 20,001 610,00 3660,00 3050,00 610,00 3660,00

F. PROPAGACIA: 10414,50 2082,90 12497,40
Grafické práce (navrh loga, buleilinu, plaqálov

19 bannerov. roll-upov, mediálnej steny, inloboxu, web hod 60 20,00 20,00 4,00 24,00 1200,00 240,00 1440,00
bannerov, webovej slránky podujatia, pozvánky,
darčekové taskv iné podklady)
Výroba I llač (výroba bannerov, roll-upov,

20 mediálnej steny a iných podkladov, tlač buleilina, approx. 1 650,00 20,00 130,00 780,00 650,00 130,00 780,00
plaqáíov, pozvánok, darčekových tašiek a iných
nodk].nnv\
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Cena za Ml Cena za predpokladané množstvo Ml
o Merna Predpokladané (EUR) (EUR)-tx
'u Opis položky jednotka množstvo MI
o (MI) preaenč.tcrmao,

bez DPH Sadzba DPH DPH S DPH bez DPH DPH s DPH

A B c o E F E/100x F E + G ExD 1/100 x F 1+1

KIT baličky pre účastnikov - základné "osobné"
propagačné predmety (tlač a grafické návrhy) pre

21 všelkých účastnikov - A4 poznámkový blok, A4 ks 220 12,00 20,00 2,40 14,40 2640,00 528,00 3168,00
informačný leták, folder/skladačka, pero, visačka,
pozvánka, obálka, brožúra, darčeková taška

KIT baličky pre novinárov (tlač a grafické návrhy) -
A4 poznámkový blok, A4 informačný leták,

22 folder/skladačka, pero, visačka, pozvánka, obálka, ks 25 17,00 20,00 3,40 20,40 425,00 85,00 510,00
brožúra, darčeková taška, OR/USB - tlačová
sprava foLo materiát

23 Rolt-up s potlačou (tlač a grafické návrhy) ks 5 70,00 20,OQ 14,00 84,00 350,00 70,00 420,00
24 Mediálna stena (tlač a grafické návrhy) ks 1 832,30 20,00 166,46 998,76 832,30 166.46 998,76
25 Infobox (pult + stojan na propagačné predmety) ks 4 490,00 20,00 98,00 588,00 1960,00 392,00 2352,00

26 Panelové stánky na propagačné materiály ks 4 276,80 20,00 55,36 332,16 1107,20 221,44 1328,64

27 Smerové tabule approx. 1 10,00 20,00 2,00 12,00 10.00 2,00 12,00
28 Menovky approx. 200 1.20 20,00 0.24 1,44 240,00 48,00 288,00
29 Médiá - reklama a inzercia approx, 1 1000,00 20,00 200,00 1200,00 1000,00 200,00 1200,00

G. DOPLNENIE PRE ONLINE PRENOS: 2480,00 496,00 2976,00

30 Komunikačný prenos/streamovanie služba 1 I 2480,001 20,001 496,00 2976,00 2480,00 496,00 2976,00

Webinar s funkcionalitami Meeting služba 1
Chat prenos služba 1
Pool funkcia pre dynamickú komunikáciu s služba 1
účastnikmi
Servis s pripojenými účastnikmi služba 1
Technická a servisná podpora pre moderátora a

služba 1
orezentuiúceho
Zabezpečenie tlmočenia v online priestore služba 1
funkcionalila preoinanie iazykov PL-SK SK-PU

H. ORGANIZÁCIA, KOORDINÁCIA A AGENTÚRNE NAKLADY 6877,62 1375,52 8253,14

AccounUprojektový manažér komunikácia s
hod 55 28,00 20,00 5,60 33,60 1540,00 308,00 1848,00

7 klienlom, loaistika pripravv a realizácie poduiatia
Režisér - technická réžia streamu, technická

hod 10 40,00 20,00 8,00 48,00 400,00 80,00 480,00
priiarava aodkladov are stream
Stream operátor - kontrola vizuálnej a technickéj hod 10 35,00 20,00 7,00 42,00 350,00 70,00 420,00
stránkv streamu. priprava oostorodukcie
Technický produkčný - priprava a zabezpečenie

hod. 15 18,00 20,00 3,60 21,60 270,00 54,00 324,00
8 onestorov R live pQdujatia

Produkčná asistencia pomocný stali počas hod. 30 8,00 20,00 1,60 9,60 240,00 48,00 288,00
ooduiatia (2 os.)
Hostesky - 2 os , asistencia počas live podujatia hod. 10 8,00 20.00 1.60 9.60 80,00 16,00 96,00
Animácie - priprava motion grafik a podkladov do

hod. 12 25,00 20,00 5,00 30,00 300,00 60,00 360,00
9 streamu
9 Agentúrna provizia - 10% % 1 3697,62 20,00 739,52 4437,14 3697.62 739.52 4437,14

Spolu: I 43853,821 8770,761 52624,581

11 Ilúda1e vyplní uchádzač II IIKrltérlllm

Uchádzač/P redáva júci:
(peČiatka a podpis konateľa}          
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