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      Objednávka č. 22/2022 

 

 

 

Dodávateľ:                        Odberateľ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dátum vystavenia: 22.8.2022 

 

   Objednávame si u Vás:  Prenájom kongresových priestorov a s ním spojené organizačné 

a technické zabezpečenie   podujatia vrátane cateringových služieb podľa pokynov 

objednávateľa. 

 

 

 

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  

 

II.1) Názov 

Prenájom kongresových priestorov a s ním spojené organizačné a technické 

zabezpečenie   podujatia vrátane cateringových služieb podľa pokynov objednávateľa. 

 

II.2) Hlavný kód CPV 

55120000-7 

 

II.3) Druh zákazky 

Tovar/Služby/Stavebné práce 

 

 

 

 

 
  

Služba Cena bez DPH DPH Cena celkovo s DPH 

Prenájom kongresových priestorov 
a s ním spojené organizačné 
a technické zabezpečenie   podujatia 
vrátane cateringových služieb podľa 
pokynov objednávateľa. 

2 600.00,-€ 520.00,-€ 3 120.00,-€ 

Marana Tha Prešov, s.r.o. 
Švábska 13478/22 

080 05 Prešov 
IČO: 51652188 

DIČ: 2120751325 
 

 

 

 

Inovačné partnerské 

centrum 

Hlavná 139 

080 01 Prešov 

 

IČO: 45734348 

DIČ: 2023550276 
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II.4) Opis 

II.4.1 Predmet zákazky 

 

4.1.1 Predmetom zákazky je povinnosť dodávateľa zabezpečiť prenájom kongresových 

priestorov a organizačné, technické zabezpečenie podujatia  vrátane cateringových služieb 

podľa pokynov objednávateľa. 

 

- Dátum podujatia: preferovaný( 11.10.2022), respektíve v pracovnom týždni(od 10. – 

do 14.10.2022) 

 

- Typ podujatia, čas trvania podujatia: jednodňové podujatie, 8 hodín( cca 08:00 – 

16:00 hod.) 

 

- Odhadovaný počet účastníkov: cca 100 účastníkov podujatia (akcia bude prebiehať 

v rámci mini-trhu ), potrebovali by sme aj vyčlenený priestor pre osobné rozhovory 

účastníkov, kde by mali k dispozícií priestor na sedenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

stanoviť počet účastníkov najneskôr 5 dní pred termínom konania podujatia. 

 

- Materiálne zabezpečenie:  stoly, stoličky 

 

- Technické zabezpečenie: (osobná komunikácia s víťaznou ponukou) 

 

✓ Wifi pripojenie 

✓ Stropné chladenie, rekuperácia vzduchu 

✓ Dataprojektor  respektíve Veľkoplošná LED TV 

✓ Profesionálne ozvučenie 

✓ Elektronicky ovládané plátno 

✓ Flipchart 

 

4.1.2 Cateringové služby:  

 

- Odhadovaný počet účastníkov: cca 100 účastníkov Objednávateľ si vyhradzuje 

právo stanoviť počet účastníkov najneskôr 5 dní pred termínom konania podujatia. 

 

- 2x coffe break(požadujeme zabezpečiť pitný režim pre účastníkov podujatia formou 

nealkoholických nápojov( napr. džbány s vodou, minerálka , džús) + káva + drobné 

občerstvenie(napr. ovocie, croissanty) 

 

- Obed pre účastníkov podujatia: Odhadovaný počet účastníkov: cca 100 účastníkov 

 

✓ formou obedového menu 

✓ polievka 

✓ 3 druhé jedlá na výber(z toho 1 bezlepkové) 

✓ Džbány s vodou 
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Objednávateľ si vyhradzuje právo stanoviť počet účastníkov najneskôr 5 dní pred 

termínom konania podujatia. 

 

Miesto a termín dodania predmetu zákazky spolu s dodacím listom a faktúrou: (uviesť 

presné miesto dodania,. )  

Podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na adrese dodávateľa. 

 

 

 

 

         

                   Mgr. Jozef Šimko 

            Riaditeľ IPC 

            

            

        

 


