
Združenie šípkarských organizácií, Szakkayho 1, Košice 

Vec : Výzva na predloženie ponúk na zabezpečenie služieb a techniky pre : Slovenský pohár 

v klasických šípkach 

Špecifikácia výzvy : Počet turnajov : 5 

Materiálne zabezpečenie :  

Požadovaný počet terčov turnajovej kvality ( žiletková kostra ohraničujúca číselné polia ) : 40 V súčasnosti 

je 40 terčov v inventári ZŠO, použiteľných aj pre ďalšiu sezónu ( zabezpečovať a naceniť  iba prevoz 

a uskladnenie )Požadovaný počet stojanov : 32 súťažných , 8 tréningových . V prípade obojstranných 

polovica. Naceniť prenájom stojanov .... Eur / turnaj.  

Finálový STAGE : zhotovený, v inventári ZŠO ( zabezpečovať a naceniť iba prevoz a uskladnenie )  

Koberec : V inventári ZŠO (zabezpečovať a naceniť iba prevoz a uskladnenie )  

Ozvučenie : V prípade, že hracie miesto nebude zabezpečené ozvučovacou technikou, prosíme naceniť 

prenájom techniky .... Eur / turnaj .  

Ďalšie informácie : šírka koberca je 4 metre ( dôležité pre ložnú plochu pri prevoze ), váha celého nákladu 

cca 2200 Kg, Odhadovaný objem techniky cca 6-8 m3 ( odhad)  

Doprava : Prosím naceniť dopravu čiastkou za 1 km. Vrátane šoféra. V cene musí byť zahrnutý dovoz aj 

odvoz techniky ktorá je špecifikovaná v časti Materiálne zabezpečenie.  

Práca : Odhad Vykonanej práce :  

Nakládka a vykládka materiálu cca 4 hodiny  

Montáž techniky cca 10-12 hodín – Demontáž techniky cca 10-12 hodín 

Celkový odhadovaný počet prác : 24 - 28 hodín 

Prosíme naceniť prácu na ..... Eur / hod. fakturačne. Bez DPH 

Cenová ponuka :  

položka popis cena poznámky 

doprava  .......... Eur / km  

práca V zmysle popisu výzvy ........... Eur/osoba/hod.  

terče 40 terčov ........... Eur  / terč  

stojany  ........... Eur / turnaj  

ozvučenie  ........... Eur / turnaj  

Ďalšie 
náklady 

Napríklad diéty, ubytovanie, 
poistenie, prenájom skladových 
priestorov atd. Prosíme špecifikáciu 

........... Eur / turnaj  

  

Vaša ponuka môže obsahovať aj jednu celkovú cenu za celý balík služieb.  

Vaše ponuky prosím zasielajte výhradne mailom na info@sipky.sk najneskôr do 26.8.2020 do 22:00 

hod. Dňa 30.8.2020 bude Vaša ponuka posúdená a vybraný najlepší z uchádzačov. 1.9.2020 bude 

oznámený výsledok výzvy.  

mailto:info@sipky.sk

