
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky - Podujatie ESF Committee

Tovar / služba Termín

28.11.2016

Zabezpečenie transferu/ dopravy z letiska Schwechat Viedeň a z letiska 

M.R.Štefánika Bratislava do Bratislavy s občerstvením (minerálka min.0,3 l, 

snak /čerstvý croissant plnený, min. 50g. ) v dopredu zvolených intervaloch  

na adresu konania ESF Committee, Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 82503 

Bratislava. Obstarávateľ požaduje zabezpečenie minimálne dvoch transferov z 

Viedne a jedného z Bratislavy (závisiaceho od príletových časov účastníkov) 

pre počet pasažierov min. 60  a jedného sprievodcu s AJ minimálne na úrovni 

B1 do každého autobusu. Verejný obstarávateľ požaduje k dispozícii autobusy 

s kapacitou min 49 osôb (nie minibusy). Podrobné informácie o počte osôb a 

podmienkach prepravy upresní obstarávateľ na základe informácií o 

príletových časoch účastníkov najneskôr 10 dní pred konaním podujatia.

29.11.2016

Zabezpečenie transferu/ dopravy z letiska Schwechat Viedeň a z letiska 

M.R.Štefánika Bratislava do Bratislavy  s občerstvením (minerálka min.0,3 l, 

snak /čerstvý croissant plnený, min. 50g./ ) v dopredu zvolených intervaloch 

na adresu konania ESF Committee, Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 82503 

Bratislava. Obstarávateľ požaduje zabezpečenie minimálne dvoch transferov 

(závisiacich od príletových časov účastníkov), z toho jeden z Viedne a jeden z 

Bratislavy, pre počet pasažierov min. 50,  sprievodcu s AJ minimálne na úrovni 

B1 do každého autobusu.  Verejný obstarávateľ požaduje k dispozícii autobusy 

s kapacitou min 49 osôb. Podrobné informácie o počte osôb a podmienkach 

prepravy upresní obstarávateľ na základe informácií o príletových časoch 

účastníkov najneskôr 10 dní pred konaním podujatia.

29.11.2016

Zabezpečenie dopravy v rámci Bratislavy - z hotela Holiday Inn, Bajkalská 25/A 

do centra Bratislavy a späť, podľa vopred naplánovaných časov a požiadaviek 

verejného obstarávateľa, počet transferov: jeden smer centrum, jeden smer 

hotel. Verejný obstarávateľ požaduje k dispozícii 2 autobusy s kapacitou min 

49 osôb, počet bude upresnený najneskôr týždeň pred podujatím.

30.11.2016

Zabezpečenie dopravy s občerstvením (minerálka min.0,3 l, snak /čerstvý 

croissant plnený, min. 50g. /) z Bratislavy do vzdialenosti max 30 km na 

program spojený s prehliadkou  sociálnych projektov -chránenej 

dielne/chráneného pracoviska a večerou pre účastníkov v počte, ktorý bude 

upresnený najneskôr týždeň pred podujatím. Verejný obstarávateľ požaduje k 

dispozícii minimálne tri autobusy s kapacitou 49 osôb každý, sprievodcu s AJ 

minimálne na úrovni B1. Následne zabezpečenie dopravy naspäť do Bratislavy 

pre rovnaký počet osôb k hotelu Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 82503 

Bratislava. Presný čas odchodu a návratu späť do Bratislavy bude upresnený 

najneskôr jeden týždeň pred akciou. 

1.12.2016

Zabezpečenie transferu/ dopravy s občerstvením (minerálka min.0,3 l, snak 

/čerstvý croissant plnený, min. 50g/. )  z Bratislavy, adresa Holiday Inn, 

Bajkalská 25/A, Bratislava na letisko Schwechat Viedeň, prípadne na letisko 

M.R.Štefánika Bratislava  v dopredu zvolených intervaloch pre počet osôb, 

ktorý bude upresnený najneskôr dva týždne pred podujatím, minimálne 110. 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie minimálne troch transferov 

(závisiacich od odletových časov účastníkov), min. dva transfery na letisko 

Schwechat a jeden transfer na letisko v Bratislave a sprievodcu s AJ minimálne 

na úrovni B1 priamo v každom autobuse. Verejný obstarávateľ požaduje k 

dispozícii autobusy s kapacitou min 49 osôb .

ESF Committee - doprava



ESF Committee - označenie 

dopravných prostriedkov

Výroba označenia a označenie autobusov  v rozmeroch A3 a A4. Označenie 

verejný obstarávateľ požaduje umiestniť  v rozmere A3 z nástupovej strany 

autobusov a v rozmere A4 na čelnom skle v printovej alebo digitálnej verzii. 

Označenia musia obsahovať názov podujatia "ESF Committee", logá podľa 

design manuálu - logo EÚ, logo ESF, dátum - 

http://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativa. Verejný obstarávateľ 

požaduje plnofarebnú formu vyhotovenia, ktorá bude odolná voči poškodeniu 

a počasiu.

Predpokladaný začiatok: 18:30, trvanie cca 2-3 hodiny

Predpokladaný počet účastníkov: 70 (počet upresní objednávateľ 10 dní pred 

podujatím)

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie prenájmu reprezentatívneho 

priestoru (priestory v historickej budove na požadovaný počet osôb a 

hudobnú produkciu) v centre Bratislavy na kultúrny program a pohostenie 

účastníkov ESF Committee. V rámci kultúrnej časti večera verejný obstarávateľ 

požaduje hudobný doprovod vo forme klavírnej produkcie v trvaní cca 30 až 

60 minút a fotodokumentáciu z akcie. 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie večere vo forme teplého a 

studeného bufetu pre predpokladaný počet účastníkov 70  so servírovaním v 

štýle recepcie v nasledovnej skladbe :

Jednohubky na počet účastníkov: Roštenka prevoňaná rozmarínom podávaná 

s chrenovou pannacottou zdobená cesnakovými výhonkami 40 g, Pečený 

losos s čiernym sézamom podávaný s cukinovým jullien 40g,  Pečená tekvica 

podávaná s praženými lieskovými orieškami a cibuľkovým chutney 40g, 

Pečená repa podávaná s penou z kozieho syra a s rozpečeným kozím syrom 

40g

Studený bufet na počet účastníkov: Výber slovenských a českých syrov 

zdobených hroznom a orechami 30 g, Terina z kozieho syra podávaná s 

mrkvovo-pomarančovou omáčkou 30 g, Roastbeef podávaný s koriandrovým 

pestom a praženými kešu orieškami 30 g, Terina z foie gras podávaná s 

karamelizovanými jabĺčkami 30 g

Pochutiny na počet účastníkov: figové a cibuľové chutney, pomarančový a 

citrónový džem, agátový med s lieskovými orechami 20 g, variácie antipasty 

(olivy nakladané v oleji, sušené paradajky, nakladaná zelenina) 20 g

Teplý bufet na počet účastníkov : Dusené hovädzie líčka na červenom víne 

podávané s maslovou koreňovou zeleninou 150 g, Filety z lososa zapekané s 

bylinkami a mandľovými hoblinami 150 g, Gnochi s bazalkovou omáčkou a 

lesnými hubami 200 g

Prílohy na počet účastníkov:  Restované zemiaky s baby špenátom 150 g, 

Variácie banketového pečiva a bagiet 35 g, Listový šalát s nakladanými 

artičokmi a kozím syrom 100 g, Caesar šalát 100 g

Dezerty na počet účastníkov: Pannacotta s lesným ovocím 70 g, 

Chocobrownies so smotanovým  krémom 70 g, Čerstvé filetované ovocie 30 g

Nealkoholické nápoje na počet účastníkov: Domáca ľadová limonáda (citrón, 

limetka, mäta, uhorka, hnedý cukor) 25 dcl, Minerálna voda (sýtená, 

nesýtená) 25 dcl,  Džús (pomaranč, jablko) 25 dcl, Káva espresso (cukor, 

mlieko) 8 g, Čaj (cukor, med, citrón) 16 g

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie usporiadateľa so znalosťou AJ 

min. na úrovni B2. 

ESF Committe - prenájom 

priestorov, večera, kultúrny 

program, doplnkové aktivity

29.11.2016



Na označenie podujatia požaduje verejný obstarávateľ výrobu dvoch  roll-up 

bannerov z rollupového plastu v rozmere 1000 mm x 2000 mm s názvom ESF 

Committee, dátum 29.11.-1.12.2016, graficky spracovanom podľa design 

manuálu OP Ľudské zdroje, v plnofarebnom prevedení -

http://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativa. Banery budú použité na 

označenie jednotlivých podujatí, ich umiestnenie bude upresnené verejným 

obstarávateľom v deň konania podujatia. Použité budú počas celého trvania 

podujatia ESF Committee.

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie grafickej výroby, spracovania, 

tlače v plnofarebnom  prevedení a dodania papierových vianočných 

pozdravov v počte min 110 pre účastníkov podujatia  s označením  ESF 

Committee, povinné označenia v súlade s design manuálom OP ĽZ - 

http://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativa,  vo formáte DL, grafické 

prevedenie si odsúhlasí verejný obstarávateľ s dodávateľom najneskôr dva 

týždne pred podujatím. 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie grafickej výroby, spracovania, 

tlače v plnofarebnom prevedení  a dodania informačnej brožúry v počte kusov 

min 110,  formát A5, natieraný lesklý papier 200g., rozsah 8 strán zviazaných 

do brožúry o meste Bratislava a plánovaných aktivitách v centre mesta v 

danom období (Vianočné trhy) + prehľadná mapa centra Bratislavy s 

vyznačenými hlavnými atrakciami a orientačnými bodmi. Obsahovú náplň 

brožúry dodá verejný obstarávateľ najneskôr dva týždne pred konaním akcie,  

s označením  ESF Committee, povinné označenia v súlade s design manuálom 

OP ĽZ - http://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativa. Brožúra musí byť 

dodaná na adresu verejného obstarávateľa najneskôr jeden deň pred konaním 

akcie.

Predpokladaný začiatok podujatia : 17:00, trvanie cca 5-6 hodín

Predpokladaný počet účastníkov: 110  (počet upresní objednávateľ 10 dní 

pred podujatím)

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie návštevy sociálneho projektu -

chránenej dielne/chráneného pracoviska prezentujúceho uplatňovanie 

sociálnej politiky v praxi vyrábajúceho produkty ručnej výroby osobami s 

rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, do vzdialenosti max. 30 km od 

Bratislavy spojeného s prehliadkou predmetného objektu a prezentáciou jeho 

činnosti, prípadne praktickými ukážkami. Prezentáciu požadujeme so 

sprievodcom so znalosťou AJ min. na úrovni B2. 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie prenájmu reprezentatívneho 

priestoru v blízkom okolí sociálneho projektu -chránenej dielne/chráneného 

pracoviska na usporiadanie večere a kultúrneho programu, ozvučenie 

priestoru s možnosťou príhovoru k účastníkom podujatia. Verejný 

obstarávateľ požaduje zabezpečenie kultúrneho programu - hudobnej 

produkcie vo forme klasickej, modernej i tradičnej hudby, v prevedení 

hudobného zoskupenia s viacerými hudobnými nástrojmi vhodné ako kultúrny 

program reprezentujúci Slovensko v trvaní cca 3 hodiny. Kultúrny program 

bude sprievodným programom počas večere a po nej.

30.11.2016

ESF Committe - prenájom 

priestorov, večera, kultúrny 

program, doplnkové aktivity

29.11.2016



Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie večere pre predpokladaný počet 

účastníkov 110 spojenú s prehliadkou vinárstva s výkladom v AJ min. na 

úrovni B2. Večeru požaduje v nasledovnej skladbe (nevegetariánska a 

vegetariánska varianta ) :  syrová misa 250 g, domáci oškvarkový pagáčik 35 g, 

domáci syrový pagáčik 35 g, kačacia paštéta s vínovo-malinovou omáčkou a 

pečivom 80 g, miešaný zeleninový šalát s grilovanými dubákmi 150 g, silný 

husací vývar s rezancami mäsom a zeleninou 0,33 l, tekvicový krém s 

opraženými tekvicovými semiačkami 0,33 l, pečené husacie stehno, dusená 

biela a červená kapusta, pečeňová plnka a domáca lokša 350 g / 150 g, 

zeleninové pohánkové rizoto 300 g, domáca jablková štrúdľa s vanilkovou 

zmrzlinou 120 g, džbán s vodou (mäta, citrón) 25dcl, káva espresso (cukor, 

mlieko) 8g, čaj (cukor, med, citrón) 16 g. Špecifikáciu počtu vegetariánskych a 

nevegetariánskych menu  upresní objednávateľ 10 dní pred podujatím.

Verejný obstarávateľ požaduje výrobu fotomakety (známej osoby v životnej 

veľkosti)  v štýle produkcie Andyho Warhola a zabezpečenie fotografovania 

účastníkov v prípade ich záujmu s týmto pozadím ako spomienkový predmet s 

následným dodaním  fotografií v digitálnej forme vhodné na priame odoslanie 

účastníkom podujatia. Fotografie v elektronickej forme budú dodané 

verejnému obstarávateľovi po skončení podujatia ESF Committee, najneskôr 

do piatich pracovných dní.

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie drobného upomienkového 

predmetu pre všetkých účastníkov ESF Committe v počte min. 110, 

vyrobeného v rámci sociálne podporovaných projektov (napr. chránenej 

dielne) s označením podujatia ESF Committee, krátkou informáciou o 

sociálnom projekte, označenie je požadované v printovom plnofarebnom 

prevedení.

Link na dizajn manuál a logá:  http://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativa

30.11.2016

ESF Committe - prenájom 

priestorov, večera, kultúrny 

program, doplnkové aktivity

V prípade ak je v špecifikácii definovaný konkrétny názov výrobku, alebo tovar verejný obstarávateľ pripúšťa predložiť ekvivalentný tovar, 

ktorý spĺňa minimálne požadované špecifikácie požadovaného  tovaru. 

http://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativa

