Príloha 1: Špecifikácia predmetu zákazky
Názov zákazky: Organizačno-technické zabezpečenie podujatí
Predmet zákazky: Komplexné organizačno-technické zabezpečenie podujatí pri príležitosti
35 rokov Erasmus+
Špecifikácia:
1. Konferencia
Termín: 22.09.2022, predpokladané trvanie: 14:00-17:30
Miesto: Bratislava, Hotel Carlton
Požadované služby:
- zabezpečenie fotodokumentácie (40 fotografií)
- technika: 2x LED obrazovka
2. Verejný koncert
Termín: 22.09.2022, predpokladané trvanie: 18:00-21:00
Miesto: Bratislava, Hviezdoslavovo námestie (časť pred budovou divadla)
Požadované služby (min. požiadavky):
- organizačno-technické zabezpečenie verejného podujatia vrátane zodpovednosti za škody na
majetku a zdraví
- prenájom priestoru na námestí vrátane bezpečnostnej služby
- zabezpečenie realizácie expozície: pódium (cca 8x6m s protišmykovým povrchom
a potrebným vybavením, s bezpečnostným ukotvením pódia vhodným na tento typ námestia),
strecha (plachtovina s dostatočnou výškou na umiestnenie zvukovej a svetelnej techniky); 1x
schody vedúce na pódium so zábradlím a protišmykovou povrchovou úpravou; svetlá a LED
obrazovka, cca 300 miest na sedenie pre publikum (mix: 200 ks stoličky, 100ks tuli vaky,
prípadne lavice a pod.); 1x backstage stan (3x3m, pivný set)
- zabezpečenie info pointov (8x pult v rozmere cca 80-100x50x100cm + 2x stolička ku
každému pultu)
- zabezpečenie techniky – ozvučenie, online stream, audiovizuálny záznam z podujatia
- zabezpečiť fotodokumentácie (40 fotografií)
3. Veľtrh
Cieľom veľtrhu je predstaviť príležitosti a úspechy programu. Veľtrh bude sprevádzať
kultúrne podujatie v spolupráci s Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta
Termín: 13.10.2022, predpokladané trvanie: 09:00-17:00
Miesto: Banská Bystrica
Požadované služby (min. požiadavky):
- organizačno-technické zabezpečenie verejného podujatia vrátane zodpovednosti za škody na
majetku a zdraví
- zabezpečenie produkcie veľtrhu a kultúrneho podujatia – prenájom priestorov (naše tipy:
Štátna opera alebo Europa SC)
- zabezpečenie realizácie expozície: pult v rozmere cca 80-100x50x100cm a 2x stolička pre
každého z cca 20 vystavovateľov (t.j. 20 pultov, 40 stoličiek) ; v prípade potreby
prispôsobenie pódia pre panelovú diskusiu + 30 miest na sedenie pre publikum (mix: stoličky,

tuli vaky a pod.); dataprojektor a plátno, príp. LED obrazovku; prívod elektriny; pripojenie na
internet; parkovanie a ostatné doplnkové služby súvisiace so zabezpečením realizácie
expozície
- zabezpečenie techniky – ozvučenie, audiovizuálny záznam z podujatia
- zabezpečenie mobilnej kaviarne
- zabezpečenie fotodokumentácie (40 fotografií)

