
Protokol o priebehu zadávania zákazky

Objednávateľ:

Z201649210Identifikačné číslo zákazky:

Identifikácia postupu: Zákazka zadaná postupom podľa § 110 ZVO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Dátum a čas zverejnenia zadania zákazky: 17.01.2017 15:57:33

Dodávatelia, ktorí predložili ponuky *:

SídloIČONázov

Watsonova 4A, 04001 Košice, Slovenská republika35512644Akademik Technická univerzita Košice

SídloIČONázov

Slnečná 327/51, 90091 Limbach, Slovenská republika46841563ARTEXE, s.r.o.
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Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z201649210

Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky

1.2    Dodávateľ:

1.1    Objednávateľ:

SídloIČONázov

Watsonova 4A, 04001 Košice, Slovenská republika35512644Akademik Technická univerzita Košice

SídloIČONázov

I. Zmluvné strany

Slnečná 327/51, 90091 Limbach, Slovenská republika46841563ARTEXE, s.r.o.

SlužbaDruh/y:

2.1    Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:

Kľúčové slová:

Štúdie a prekladyNázov:

jachting, vodné športy, akademické športy, lyžiarske športy, snowboarding, inventarizácia
regionálneho akademického športu, kontext cezhraničnej regionálnej spolupráce, štúdie, preklady

II. Opisný formulár predmetu zákazky

75112100-5 - Projekty rozvoja verejnej správy; 75120000-3 - Agentúrne služby verejnej správy;
75124000-1 - Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a náboženstvom; 75125000-8
- Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného ruchu; 92620000-3 - Služby súvisiace so
športom

CPV:

2.2    Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

1. Koncepcia rozvoja jachtingu a vodných športov v Košickom a Prešovskom kraji, špeciálne na vodnej ploche Domaša.•

2. Štúdia -Rozvoj akademických športov v kontexte cezhraničnej spolupráce.•

3. Koncepcia rozvoja lyžiarskych športov a  snowboardingu pre študentov univerzít v kontexte cezhraničnej spolupráce•

4. Inventarizácia regionálneho akademického športu ( v kontexte cezhraničnej regionálnej spolupráce )•

5. Preklady a jazykové korektúry•

2.3    Technická špecifikácia predmetu zákazky:

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

2.4    Osobitné požiadavky na plnenie:

1.  Koncepcia rozvoja jachtingu a vodných športov v Košickom a Prešovskom kraji, špeciálne na vodnej ploche Domaša.

1. Stručný popis a cieľ štúdie :

1. - Štúdia má byť strategickým dokumentom, ktorý bude identifikovať a analyzovať  súčasný stav vodných športov na Slovensku, ale
hlavne v regióne Prešovského a Košického kraja.

1. - Má zmapovať súčasný stav,  poukázať na nedostatky v týchto regiónoch, má zdôvodniť potrebu záujmu inštitúcií ho riešiť.
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1. - Jej cieľom má byť vypracovanie  návrhov riešení pre spomínané regióny a podrobne pre oblasť Vranovského kraja a vodnej
plochy Domaša. Dokument má poukázať a zdôvodniť potrebu riešení vzhľadom na podporu a rozvoj turistického ruchu, športovania
mládeže, študentov a ako vhodný prostriedok  cezhraničnej spolupráce.

1. - Štúdia a jej výstupy majú byť kompatibilné a použiteľné pre ďalšie programy. (Akčný plán rozvoja okresu Vranov n/ Topľou .
Uznesenie Vlády SR č. 359 z 30.8.2016 , ktoré schvaľuje návrh Akčného plánu  rozvoja okresu Vranov n/ Topľou,  v ktorom medzi
priority patrí aj cestovný ruch na Domaši )

1. Témy  štúdie

1.1. Vodné športy na Slovensku ( jachting, kanoistika, kayking)

1.1.1. Popis jednotlivých outdoorových druhov vodných športov

1.1.1.1.  a ich rekreačná funkcia

1.1.1.2.  ako výkonnostný a vrcholový šport

1.1.1.3. olympizmus a reprezentovanie krajiny

1.1.2. zmapovanie organizácií a lokalít vhodných na vodné športy v Košickom a Prešovskom kraji

1.1.3. detailná analýza organizácií a lokalít na vodnej ploche Domaša

1.2. Vodné športy v okolitých krajinách ( Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina )

1.2.1. pozitívne vzory a ich stručný popis

1.2.2. iné podobné krajiny a aktivity - pozitívne vzory

1.3.  Vplyv vodných športov na :

1.3.1. rozvoj osobnosti človeka a sociálno spoločenský aspekt

1.3.2.  rozvoj krajiny a turistického ruchu v nej

1.3.3.  reprezentáciu krajiny a na vytváranie medzinárodných partnerstiev

1.3.4.  ekologické aspekty a trvalo udržateľný rozvoj

1.4.  Analýza  nedostatkov súčasného stavu

1.4.1. na vodných plochách Košického a Prešovského kraja

1.4.2. na vodnej ploche Domaša

1.5.  Popis možnosti implementácie fungujúcich modelov do regionálnych podmienok ( Košický a Prešovský kraj ) a prehľad
doterajších iniciatív.

1.5.1. popis jednotlivých existujúcich iniciatív (štúdií )

1.5.2. popis jednotlivých existujúcich iniciatív na vodnej ploche Domaša

 1.6.  Spracovanie modelu možností rozvoja vodných športov

1.6.1. v Košickom a Prešovskom kraji  Riešenia pre jednotlivé vodné plochy v regióne , Zemplínska Šírava, Ružín, toky  Bodrog ,
Hornád,( navrhnúť možnosti aj pre iné vodné plochy zatiaľ     nedotknuté týmito aktivitami).

1.6.2. Navrhnúť model informačného systému a model spolupráce medzi jednotlivými organizáciami alebo subjektami, ktoré sa touto
oblasťou zaoberajú.

1.6.3. Návrh modelu prezentácie a jednotného marketingového vizuálu športových aktivít a vybavenosti cestovného ruchu na vodnej
ploche Domaša. Stratégia propagácie doma aj v zahraničí.

1.7.  Vypracovanie  koncepcie vodných športov špeciálne pre vodnú plochu Domaša.

1.7.1. Jachting vo všetkých jeho formách (špecifikácia vhodnosti jednotlivých tried  jachtingu na miestne podmienky)

1.7.2. Kanoistika a kayaking

1.7.3. Vodné lyže, wakeboarding- analýza , posúdenie a výber vhodnej lokality na výstavbu vodnolyžiarskeho vleku a potrebnej
infraštruktúry

1.7.4. Ostatné vodné športy ( triatlon, plávanie ... )

1.7.5. Športový rybolov

1.7.6. Návrh vhodnej infraštruktúry potrebnej k rozvoju týchto športov

1.7.7. Návrh zonácie vodnej plochy pre jednotlivé činnosti a aktivity ako prostriedku zamedzujúceho kolíziám  a napätiam jednotlivých
záujmov

1.8.  Vypracovanie štúdie rozvoja vodných športov pre oblasť Domaša Holčíkovce
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1.8.1. Analýza súčasného stavu , posúdenie územného plánu obce a výbervhodných lokalít na jednotlivé aktivity na vode, ale aj
ostatné športové a kultúrne aktivity , ktoré by vytvorili synergický efekt s celkovým vplyvom na rozvoj turistického ruchu v katastri
obce .

1.8.2. Spracovanie urbanistickej štúdie, pre jednotlivé dopĺňajúce sa aktivity

1.8.3. Spracovanie architektonickej štúdie strediska Jachtklubu ATU KE ako vzorového modelu nízkonákladového strediska .

1.8.4.Oslovenie inštitúcií priamo a nepriamo zainteresovaných do problému vodných športov- Štátny vodohospodársky podnik,
Štátna plavebná správa a iné,  s konkrétnymi problémami.

1.9.   Návrh na riešenie a zabezpečenie bezpečnosti na vode - vodná záchranná služba

  1.10. Inventarizácia legislatívy s poukázaním na nedostatky a potreby zmien

1.11.  Zabezpečiť výstupy tejto štúdie pre širšie potreby použitia, hlavne kompatibilitu s pripravovaným  Akčným plánom rozvoja
okresu Vranov n/ Topľou a jeho kľúčovými aktivitami, popísanými v bodoch B.6 , ktoré budú riešiť stratégiu cestovného ruchu v
okrese.  ( Uznesenie Vlády SR č. 359 z 30.8.2016 , ktoré schvaľuje návrh Akčného plánu rozvoja okresu Vranov n/ Topľou )

1. Technicko organizačné požiadavky :

1. Vypracovanie presného obsahu štúdie musí dodávateľ predložiť do 7 dní od podpisu Zmluvy.

1. Obsah štúdie v súlade s predloženými témami musí mať členenie :

1.ÚVOD

1. ANALITICKÚ  ČASŤ

1 - Analýzu externého prostredia ( vzťahy vstupujúcich subjektov, legislatíva, prírodné pomery, infraštruktúra ....

1 - Analýza interného prostredia  ( analýza potrieb jednotlivých športov, materiálno personálne zabezpečenie ...

1.2. SWOT ANALÝZU

1.3. STRATEGICKÚ  ČASŤ - ktorá bude riešiť vízie, poslania a strategické ciele s členením jednotlivých navrhovaných iniciatív.

1.4. PROGRAMOVÚ  ČASŤ - ktorá bude definovať zoznam konkrétnych navrhovaných aktivít a zámerov

1.5. ZÁVER         - Bude obsahovať zoznam príloh , tabuľky, obrázky          - Zoznam citácií a prevzatých materiálov         - Zoznam
použitých skratiek a vysvetlivky         - Bibliografiu

1. Dodávateľ predloží koncept presného obsahu štúdie odberateľovi, ktorý jej vhodnosť a správnosť písomne potvrdí.

1.2.  Súčasťou štúdie budú  pracovné stretnutia:

1 - externé

1. Po vypracovaní časti štúdie, časti  bodov6 až10,zorganizovať pracovné stretnutie s predloženými návrhmi na pripomienkovanie
dotknutých organizácií.          - Vodohospodársky podnik          -  Štátna plavebná správa                      -  Starostovia dotknutých obcí
-  Odbor životného prostredia

1 - interné

1 -  Obsah a každú spracovávanú oblasť štúdie je nutné vopred prerokovať so zadávateľom a priebežne si dávať odsúhlasovať ďalší
postup práce.    - Predpokladaný minimálny počet pracovných stretnutí je 10

1.3. Pripomienky a oponentúry

1 - Navrhované riešenia štúdie vypracované v bodoch 7 až  10 budú predložené    Dotknutým inštitúciám na pripomienkovanie a ich
písomné stanoviská a doporučenia budú v prílohe tejto štúdie.

1 - Na štúdiu ako celok,musia byť vypracované dva nezávislé oponetské posudky    ( oblasť športu a oblasť turistického ruchu)

1.4. Štúdia musí obsahovať

1 - obrazový materiál

1 - mapy a zakreslenie do máp

1 - vizualizácie pri urbanisticko architektonickom riešení

1 - prílohy

1 - obsah a citácie, register citácií

1 - abstrakt v anglickom jazyku

1.5.  štúdia musí:

1 - mať formát A4, písaná v Calibri 12 s riadkovaním 1,15

1 -  viazaná v pevných doskách

1 -  mať prílohy a obrázky vo farbe
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1 -  byť vyhotovená v 10 exemplároch

1 -  byť aj v elektronickej forme 10 x CD nosič , 1 x externá pamäť

2. Štúdia -Rozvoj akademických športov v kontexte cezhraničnej spolupráce.

2. Projektová aktivita :  Podpora rozvoja cezhraničného akademického športu

2. Stručný popis položky :

2. Strategický dokument, ktorý bude analyzovať súčasný stav akademických - študentských športov v kontexte cezhraničnej
spolupráce v predmetnom regióne. Popíše fungujúci model zo zahraničia a možnosti ich implementácie do predmetného regiónu.

2. Výstupom bude použiteľný model-návod na vytvorenie cezhraničných akademických športových  hier, športových táborov pre
študentov a mládež v tomto regióne,  s popisom možností ich financovania.

2. Špecifikácia regiónu :  Predmetom štúdie budú regióny Slovensko – Košický a Prešovský kraj,Ukrajina – Zakarpatská oblasť,
Maďarsko – Boršodsko Abovsko Zemplínska župa, Szabolcs-Szatmár-Bereg župa, Poľsko –Podkarpadské vojvodstvo – Rzesowský
kraj.

2. Konkrétne požiadavky k vypracovaniu štúdie :

2. - Zmapovanie univerzít ( vysokých škôl )v tomto regióne a ich športové aktivity

2. - Popis organizačnej štruktúry športu  na jednotlivých vybratých univerzitách

2. - Popis športových činností na týchto univerzitách a ich priority

2. - Popis fungujúceho modelu cezhraničných regionálnych športových hier           (Barents Sports Nórsko)

2. - Vypracovanie ponuky a dotazníka zisťujúceho záujem o vytvorenie športových hier, spoločných študentských kempov, alebo
iných športovo spoločenských aktivít na predmetných univerzitách ( vysokých školách )

2. - Nadviazanie osobných kontaktov a spracovanie návrhu na pracovnú skupinu, ktorá  sa návrhom bude zaoberať.

2. - Navrhnúť organizačnú štruktúru, náplň a obsah, pomenovanie športových hier

2. - Navrhnúť model informačného systému medzi jednotlivými univerzitami, univerzitnými klubmi a organizáciami na propagácie
jednotlivých športov a aktivít študentov a mládeže.

2. - Zistiť možnosti financovania a navrhnúť model financovania takýchto hier.

2. Štúdia bude :

2. - v rozsahu  30 strán formátu A4 , plus obrazové prílohy (max 40 strán )

2. -  písmo Calibri  12

2. - v slovenskom a anglickom jazyku

2. -  vo viazanej forme o 8 vyhotoveniach

2. -  v elektronickej forme 10 CD nosičov a 1x externá pamäť

3. Koncepcia rozvoja lyžiarskych športov a  snowboardingu pre študentov univerzít v kontexte cezhraničnej spolupráce

3. Projektová aktivita :  Podpora rozvoja cezhraničného akademického športu

3. Stručný popis položky :

 3. Strategický dokument, ktorý bude identifikovať a analyzovať súčasné stavy lyžovania a snowboardingu  v akademickom prostredí
a v kontexte  cezhraničnej spolupráce so Zakarpatským regiónom Ukrajiny.  Navrhne možnosti rozvoja týchto športov, zmapuje
vhodné lokality a potencionálnych  partnerov na spoluprácu. Poukáže na vhodné metodiky vedenia kurzov a výcviku pre študentov.

3. Konkrétne požiadavky k vypracovaniu štúdie :

3. 1.  Zmapovanie súčasného stavu lyžiarskych športov a snowboardingu v akademickom prostredí Košického a Prešovského kraja.

3.2.  Analýza nedostatkov súčasného stavu

3.3.  Spracovanie modelu možnosti rozvoja  lyžiarskych športov a snowboardingu

3.4.  Inventár a analýza metodík výcviku  a vedenia zimných kurzov pre študentov

3.5.  Výber vhodných zimných stredísk a zistenie ich záujmu na :     - usporiadanie zimných výcvikových táborov       - na tréningové
procesy a rozvoj výkonnostného športu v regióne Košický a    Prešovský kraj

3.6.  Navrhnúť model cezhraničnej spolupráce v týchto športoch so Zakarpatskou časťou Ukrajiny so zdôvodnením jej potreby.

3.7. Výber vhodných zimných stredísk na realizáciu zimných výcvikových táborov            a tréningových procesov v Zakarpatskej
časti Ukrajiny

3.8. Navrhnúť model informačného systému a spôsob spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými organizáciami alebo subjektmi,
ktoré sa touto oblasťou zaoberajú.

3. Štúdia bude :
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3. -  v rozsahu  20 až 25 strán plus obrazové prílohy (max 30 strán ) formátu A 4          Písma Calibri 12 s riadkovaním 1,15

3. - v slovenskom a ukrajinskom jazyku  ( abstrakt bude aj v anglickom jazyku )

3. - vo viazanej forme o 8 vyhotoveniach

3. - v elektronickej forme 10 CD nosičov a 1x externá pamäť

4. Inventarizácia regionálneho akademického športu ( v kontexte cezhraničnej regionálnej spolupráce )

4. Projektová aktivita :  Podpora rozvoja cezhraničného akademického športu

4. Stručný popis položky :

4. Dokument, ktorý zmapuje všetky  minulé a súčasné športové aktivity Univerzít v predmetnom regióne , ale aj organizácií, ktoré sa
zaoberajú mládežníckym športom rekreačným, výkonnostným a vrcholovým.

4. Špecifikácia regiónu :  Predmetom dokumentu sú regióny  Slovensko – Košický a Prešovský kraj Ukrajina – Zakarpatská oblasť,
Maďarsko – Boršodsko  Abovsko Zemplínska župa, Szabolcs-Szatmár-Bereg župa, Poľsko – Podkarpadské vojvodstvo – Rzesowský
kraj.

4. Konkrétne požiadavky k vypracovaniu dokumentu :

4. Dokument musí obsahovať zoznam všetkých dostupných organizácií zaoberajúcich sa študentským a mládežníckym športom,
náplň ich činností, druhy športov, ktorým sa venujú, kontaktné osoby , webové stránky, e-mailové adresy.

4. Dokument musí byť v takej podobe aby slúžil k tvorbe uceleného informačného systému o organizáciách a ich aktivitách v
predmetnom regióne.

4. Výstup

4. - slovenský a anglický jazyk

4. - viazaná forma 10 exemlároch

4. - v elektronickej forme 10 CD a 1 externá pamäť

5. -  Preklady a jazykové korektúry

5.1.  do anglického jazyka  - predpokladaný počet strán :  200

5.2.   ukrajinského jazyka   - predpokladaný počet strán :  200

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

UpresnenieNázov

3.1    Miesto plnenia zmluvy:

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

KošickýKraj:

KošiceOkres:

KošiceObec:

Ulica a číslo: Watsonova 4a

3.4    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

1,0000Požadované množstvo:

celok podľa rozpisuJednotka:

3.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

27.01.2017 08:00:00 - 15.04.2017 15:00:00

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2
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Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

3.5    Druh financovania:

Zmluva o poskytovaní služieb
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Príloha č.2: Výsledné poradie dodávateľov
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z201649210

I. Identifikácia víťazného dodávateľa

II. Výsledné poradie ponúk dodávateľov

1Aktívny€34 999,00----ARTEXE, s.r.o., IČO: 46841563, Sídlo: Slnečná 327/51,
90091 Limbach, Slovenská republika

PoradieStav
Merná
jednotka

Cena s
DPH

Sadzba
DPH

Cena bez
DPH

Dodávateľ

Poradie
Celkové
hodnotenia

Merná
jednotka

Cena s
DPH

Sadzba
DPH

Cena bez
DPH

Dodávateľ

1100,000€34 999,00----ARTEXE, s.r.o., IČO: 46841563, Sídlo: Slnečná 327/51,
90091 Limbach, Slovenská republika

274,167€38 745,00----Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki, IČO:
370337075, Sídlo: hr. Jana Potockiego 97, 38-423
Łężany, Poľská republika

30,000€49 500,00----GSB & partners s.r.o., IČO: 46158588, Sídlo: Trnkova
72, 04014 Košice , Slovenská republika

* Kritériom určujúcim poradie účastníkov je Cena s DPH

Dátum generovania dokumentu v systéme: 21.01.2017 10:01:06
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Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201649210_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akademik Technická univerzita Košice
Sídlo: Watsonova 4A, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 35512644
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0905310336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ARTEXE, s.r.o.
Sídlo: Slnečná 327/51, 90091 Limbach, Slovenská republika
IČO: 46841563
DIČ: 2023603670
IČ DPH: SK2023603670
Číslo účtu:
Telefón: 0917178090

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Štúdie a preklady
Kľúčové slová: jachting, vodné športy, akademické športy, lyžiarske športy, snowboarding, inventarizácia 

regionálneho akademického športu, kontext cezhraničnej regionálnej spolupráce, štúdie, 
preklady

CPV: 75112100-5 - Projekty rozvoja verejnej správy; 75120000-3 - Agentúrne služby verejnej 
správy; 75124000-1 - Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a 
náboženstvom; 75125000-8 - Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného 
ruchu; 92620000-3 - Služby súvisiace so športom

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

1. Koncepcia rozvoja jachtingu a vodných športov v Košickom a Prešovskom kraji, špeciálne na vodnej ploche 
Domaša.

•
 

2. Štúdia -Rozvoj akademických športov v kontexte cezhraničnej spolupráce. 

•
 

3. Koncepcia rozvoja lyžiarskych športov a  snowboardingu pre študentov univerzít v kontexte cezhraničnej 
spolupráce 

•
 

4. Inventarizácia regionálneho akademického športu ( v kontexte cezhraničnej regionálnej spolupráce ) 

•
 

5. Preklady a jazykové korektúry

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.  Koncepcia rozvoja jachtingu a vodných športov v Košickom a Prešovskom kraji, špeciálne na vodnej ploche Domaša.

1. Stručný popis a cieľ štúdie :

1. - Štúdia má byť strategickým dokumentom, ktorý bude identifikovať a analyzovať  súčasný stav vodných športov na 
Slovensku, ale hlavne v regióne Prešovského a Košického kraja. 

1. - Má zmapovať súčasný stav,  poukázať na nedostatky v týchto regiónoch, má zdôvodniť potrebu záujmu inštitúcií ho riešiť. 

1. - Jej cieľom má byť vypracovanie  návrhov riešení pre spomínané regióny a podrobne pre oblasť Vranovského kraja a 
vodnej plochy Domaša. Dokument má poukázať a zdôvodniť potrebu riešení vzhľadom na podporu a rozvoj turistického ruchu,
športovania mládeže, študentov a ako vhodný prostriedok  cezhraničnej spolupráce.

1. - Štúdia a jej výstupy majú byť kompatibilné a použiteľné pre ďalšie programy. (Akčný plán rozvoja okresu Vranov n/ Topľou 
. Uznesenie Vlády SR č. 359 z 30.8.2016 , ktoré schvaľuje návrh Akčného plánu  rozvoja okresu Vranov n/ Topľou,  v ktorom 
medzi priority patrí aj cestovný ruch na Domaši )

1. Témy  štúdie

1.1. Vodné športy na Slovensku ( jachting, kanoistika, kayking)

1.1.1. Popis jednotlivých outdoorových druhov vodných športov 

1.1.1.1.  a ich rekreačná funkcia

1.1.1.2.  ako výkonnostný a vrcholový šport

1.1.1.3. olympizmus a reprezentovanie krajiny 

1.1.2. zmapovanie organizácií a lokalít vhodných na vodné športy v Košickom a Prešovskom kraji

1.1.3. detailná analýza organizácií a lokalít na vodnej ploche Domaša

1.2. Vodné športy v okolitých krajinách ( Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina )

1.2.1. pozitívne vzory a ich stručný popis

1.2.2. iné podobné krajiny a aktivity - pozitívne vzory

1.3.  Vplyv vodných športov na :

1.3.1. rozvoj osobnosti človeka a sociálno spoločenský aspekt

1.3.2.  rozvoj krajiny a turistického ruchu v nej

1.3.3.  reprezentáciu krajiny a na vytváranie medzinárodných partnerstiev

1.3.4.  ekologické aspekty a trvalo udržateľný rozvoj

1.4.  Analýza  nedostatkov súčasného stavu

1.4.1. na vodných plochách Košického a Prešovského kraja

1.4.2. na vodnej ploche Domaša

1.5.  Popis možnosti implementácie fungujúcich modelov do regionálnych podmienok ( Košický a Prešovský kraj ) a prehľad 
doterajších iniciatív.

1.5.1. popis jednotlivých existujúcich iniciatív (štúdií )

1.5.2. popis jednotlivých existujúcich iniciatív na vodnej ploche Domaša

 1.6.  Spracovanie modelu možností rozvoja vodných športov

1.6.1. v Košickom a Prešovskom kraji  Riešenia pre jednotlivé vodné plochy v regióne , Zemplínska Šírava, Ružín, toky  
Bodrog , Hornád,( navrhnúť možnosti aj pre iné vodné plochy zatiaľ     nedotknuté týmito aktivitami).

1.6.2. Navrhnúť model informačného systému a model spolupráce medzi jednotlivými organizáciami alebo subjektami, ktoré sa
touto oblasťou zaoberajú.

1.6.3. Návrh modelu prezentácie a jednotného marketingového vizuálu športových aktivít a vybavenosti cestovného ruchu na 
vodnej ploche Domaša. Stratégia propagácie doma aj v zahraničí.

1.7.  Vypracovanie  koncepcie vodných športov špeciálne pre vodnú plochu Domaša.

1.7.1. Jachting vo všetkých jeho formách (špecifikácia vhodnosti jednotlivých tried  jachtingu na miestne podmienky)

1.7.2. Kanoistika a kayaking

1.7.3. Vodné lyže, wakeboarding- analýza , posúdenie a výber vhodnej lokality na výstavbu vodnolyžiarskeho vleku a 
potrebnej infraštruktúry
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1.7.4. Ostatné vodné športy ( triatlon, plávanie ... )

1.7.5. Športový rybolov  

1.7.6. Návrh vhodnej infraštruktúry potrebnej k rozvoju týchto športov

1.7.7. Návrh zonácie vodnej plochy pre jednotlivé činnosti a aktivity ako prostriedku zamedzujúceho kolíziám  a napätiam 
jednotlivých záujmov

1.8.  Vypracovanie štúdie rozvoja vodných športov pre oblasť Domaša Holčíkovce  

1.8.1. Analýza súčasného stavu , posúdenie územného plánu obce a výbervhodných lokalít na jednotlivé aktivity na vode, ale 
aj ostatné športové a kultúrne aktivity , ktoré by vytvorili synergický efekt s celkovým vplyvom na rozvoj turistického ruchu v 
katastri obce .

1.8.2. Spracovanie urbanistickej štúdie, pre jednotlivé dopĺňajúce sa aktivity

1.8.3. Spracovanie architektonickej štúdie strediska Jachtklubu ATU KE ako vzorového modelu nízkonákladového strediska .

1.8.4.Oslovenie inštitúcií priamo a nepriamo zainteresovaných do problému vodných športov- Štátny vodohospodársky podnik,
Štátna plavebná správa a iné,  s konkrétnymi problémami.

1.9.   Návrh na riešenie a zabezpečenie bezpečnosti na vode - vodná záchranná služba 

  1.10. Inventarizácia legislatívy s poukázaním na nedostatky a potreby zmien      

1.11.  Zabezpečiť výstupy tejto štúdie pre širšie potreby použitia, hlavne kompatibilitu s pripravovaným  Akčným plánom 
rozvoja okresu Vranov n/ Topľou a jeho kľúčovými aktivitami, popísanými v bodoch B.6 , ktoré budú riešiť stratégiu cestovného
ruchu v okrese.  ( Uznesenie Vlády SR č. 359 z 30.8.2016 , ktoré schvaľuje návrh Akčného plánu rozvoja okresu Vranov n/ 
Topľou )

1. Technicko organizačné požiadavky :

1. Vypracovanie presného obsahu štúdie musí dodávateľ predložiť do 7 dní od podpisu Zmluvy.  

1. Obsah štúdie v súlade s predloženými témami musí mať členenie :

1.ÚVOD 

1. ANALITICKÚ  ČASŤ

1 - Analýzu externého prostredia ( vzťahy vstupujúcich subjektov, legislatíva, prírodné pomery, infraštruktúra ....

1 - Analýza interného prostredia  ( analýza potrieb jednotlivých športov, materiálno personálne zabezpečenie ...    

1.2. SWOT ANALÝZU 

1.3. STRATEGICKÚ  ČASŤ - ktorá bude riešiť vízie, poslania a strategické ciele s členením jednotlivých navrhovaných 
iniciatív.

1.4. PROGRAMOVÚ  ČASŤ - ktorá bude definovať zoznam konkrétnych navrhovaných aktivít a zámerov

1.5. ZÁVER         - Bude obsahovať zoznam príloh , tabuľky, obrázky          - Zoznam citácií a prevzatých materiálov         - 
Zoznam použitých skratiek a vysvetlivky         - Bibliografiu

1. Dodávateľ predloží koncept presného obsahu štúdie odberateľovi, ktorý jej vhodnosť a správnosť písomne potvrdí.

1.2.  Súčasťou štúdie budú  pracovné stretnutia:

1 - externé

1. Po vypracovaní časti štúdie, časti  bodov6 až10,zorganizovať pracovné stretnutie s predloženými návrhmi na 
pripomienkovanie dotknutých organizácií.          - Vodohospodársky podnik          -  Štátna plavebná správa                      -  
Starostovia dotknutých obcí          -  Odbor životného prostredia

1 - interné

1 -  Obsah a každú spracovávanú oblasť štúdie je nutné vopred prerokovať so zadávateľom a priebežne si dávať 
odsúhlasovať ďalší postup práce.    - Predpokladaný minimálny počet pracovných stretnutí je 10

1.3. Pripomienky a oponentúry

1 - Navrhované riešenia štúdie vypracované v bodoch 7 až  10 budú predložené    Dotknutým inštitúciám na pripomienkovanie 
a ich písomné stanoviská a doporučenia budú v prílohe tejto štúdie.

1 - Na štúdiu ako celok,musia byť vypracované dva nezávislé oponetské posudky    ( oblasť športu a oblasť turistického ruchu)

1.4. Štúdia musí obsahovať 

1 - obrazový materiál

1 - mapy a zakreslenie do máp

1 - vizualizácie pri urbanisticko architektonickom riešení
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1 - prílohy 

1 - obsah a citácie, register citácií

1 - abstrakt v anglickom jazyku

1.5.  štúdia musí:

1 - mať formát A4, písaná v Calibri 12 s riadkovaním 1,15  

1 -  viazaná v pevných doskách

1 -  mať prílohy a obrázky vo farbe

1 -  byť vyhotovená v 10 exemplároch

1 -  byť aj v elektronickej forme 10 x CD nosič , 1 x externá pamäť

2. Štúdia -Rozvoj akademických športov v kontexte cezhraničnej spolupráce. 

2. Projektová aktivita :  Podpora rozvoja cezhraničného akademického športu

2. Stručný popis položky :

2. Strategický dokument, ktorý bude analyzovať súčasný stav akademických - študentských športov v kontexte cezhraničnej 
spolupráce v predmetnom regióne. Popíše fungujúci model zo zahraničia a možnosti ich implementácie do predmetného 
regiónu.

2. Výstupom bude použiteľný model-návod na vytvorenie cezhraničných akademických športových  hier, športových táborov 
pre študentov a mládež v tomto regióne,  s popisom možností ich financovania.

2. Špecifikácia regiónu :  Predmetom štúdie budú regióny Slovensko – Košický a Prešovský kraj,Ukrajina – Zakarpatská 
oblasť,  Maďarsko – Boršodsko Abovsko Zemplínska župa, Szabolcs-Szatmár-Bereg župa, Poľsko –Podkarpadské vojvodstvo
– Rzesowský kraj.

2. Konkrétne požiadavky k vypracovaniu štúdie :

2. - Zmapovanie univerzít ( vysokých škôl )v tomto regióne a ich športové aktivity

2. - Popis organizačnej štruktúry športu  na jednotlivých vybratých univerzitách

2. - Popis športových činností na týchto univerzitách a ich priority

2. - Popis fungujúceho modelu cezhraničných regionálnych športových hier           (Barents Sports Nórsko)

2. - Vypracovanie ponuky a dotazníka zisťujúceho záujem o vytvorenie športových hier, spoločných študentských kempov, 
alebo  iných športovo spoločenských aktivít na predmetných univerzitách ( vysokých školách )

2. - Nadviazanie osobných kontaktov a spracovanie návrhu na pracovnú skupinu, ktorá  sa návrhom bude zaoberať.

2. - Navrhnúť organizačnú štruktúru, náplň a obsah, pomenovanie športových hier

2. - Navrhnúť model informačného systému medzi jednotlivými univerzitami, univerzitnými klubmi a organizáciami na 
propagácie jednotlivých športov a aktivít študentov a mládeže.

2. - Zistiť možnosti financovania a navrhnúť model financovania takýchto hier.

2. Štúdia bude :

2. - v rozsahu  30 strán formátu A4 , plus obrazové prílohy (max 40 strán )

2. -  písmo Calibri  12

2. - v slovenskom a anglickom jazyku

2. -  vo viazanej forme o 8 vyhotoveniach

2. -  v elektronickej forme 10 CD nosičov a 1x externá pamäť 

3. Koncepcia rozvoja lyžiarskych športov a  snowboardingu pre študentov univerzít v kontexte cezhraničnej spolupráce 

3. Projektová aktivita :  Podpora rozvoja cezhraničného akademického športu

3. Stručný popis položky : 

 3. Strategický dokument, ktorý bude identifikovať a analyzovať súčasné stavy lyžovania a snowboardingu  v akademickom 
prostredí a v kontexte  cezhraničnej spolupráce so Zakarpatským regiónom Ukrajiny.  Navrhne možnosti rozvoja týchto 
športov, zmapuje vhodné lokality a potencionálnych  partnerov na spoluprácu. Poukáže na vhodné metodiky vedenia kurzov a 
výcviku pre študentov.   

3. Konkrétne požiadavky k vypracovaniu štúdie :

3. 1.  Zmapovanie súčasného stavu lyžiarskych športov a snowboardingu v akademickom prostredí Košického a Prešovského 
kraja. 

3.2.  Analýza nedostatkov súčasného stavu  
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3.3.  Spracovanie modelu možnosti rozvoja  lyžiarskych športov a snowboardingu 

3.4.  Inventár a analýza metodík výcviku  a vedenia zimných kurzov pre študentov  

3.5.  Výber vhodných zimných stredísk a zistenie ich záujmu na :     - usporiadanie zimných výcvikových táborov       - na 
tréningové procesy a rozvoj výkonnostného športu v regióne Košický a    Prešovský kraj 

3.6.  Navrhnúť model cezhraničnej spolupráce v týchto športoch so Zakarpatskou časťou Ukrajiny so zdôvodnením jej potreby.

3.7. Výber vhodných zimných stredísk na realizáciu zimných výcvikových táborov            a tréningových procesov v 
Zakarpatskej časti Ukrajiny 

3.8. Navrhnúť model informačného systému a spôsob spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými organizáciami alebo 
subjektmi, ktoré sa touto oblasťou zaoberajú.

3. Štúdia bude :

3. -  v rozsahu  20 až 25 strán plus obrazové prílohy (max 30 strán ) formátu A 4          Písma Calibri 12 s riadkovaním 1,15      

3. - v slovenskom a ukrajinskom jazyku  ( abstrakt bude aj v anglickom jazyku )

3. - vo viazanej forme o 8 vyhotoveniach

3. - v elektronickej forme 10 CD nosičov a 1x externá pamäť 

4. Inventarizácia regionálneho akademického športu ( v kontexte cezhraničnej regionálnej spolupráce ) 

4. Projektová aktivita :  Podpora rozvoja cezhraničného akademického športu

4. Stručný popis položky : 

4. Dokument, ktorý zmapuje všetky  minulé a súčasné športové aktivity Univerzít v predmetnom regióne , ale aj organizácií, 
ktoré sa zaoberajú mládežníckym športom rekreačným, výkonnostným a vrcholovým.  

4. Špecifikácia regiónu :  Predmetom dokumentu sú regióny  Slovensko – Košický a Prešovský kraj Ukrajina – Zakarpatská 
oblasť,  Maďarsko – Boršodsko  Abovsko Zemplínska župa, Szabolcs-Szatmár-Bereg župa, Poľsko – Podkarpadské 
vojvodstvo – Rzesowský kraj.

4. Konkrétne požiadavky k vypracovaniu dokumentu :

4. Dokument musí obsahovať zoznam všetkých dostupných organizácií zaoberajúcich sa študentským a mládežníckym 
športom, náplň ich činností, druhy športov, ktorým sa venujú, kontaktné osoby , webové stránky, e-mailové adresy.

4. Dokument musí byť v takej podobe aby slúžil k tvorbe uceleného informačného systému o organizáciách a ich aktivitách v 
predmetnom regióne. 

4. Výstup

4. - slovenský a anglický jazyk

4. - viazaná forma 10 exemlároch

4. - v elektronickej forme 10 CD a 1 externá pamäť

5. -  Preklady a jazykové korektúry

5.1.  do anglického jazyka  - predpokladaný počet strán :  200

5.2.   ukrajinského jazyka   - predpokladaný počet strán :  200

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Watsonova 4a

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.01.2017 08:00:00 - 15.04.2017 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok podľa rozpisu
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.01.2017 10:01:06

Objednávateľ:
Akademik Technická univerzita Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ARTEXE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Príloha č. 4A: Záznam o systémových udalostiach zákazky elektronického trhoviska
Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z201649210

Štúdie a prekladyNázov zákazky

Vyhlasovateľ Akademik Technická univerzita Košice, Watsonova 4A, 04001 Košice, Slovenská republika

Z201649210Identifikátor zákazky

€Merná jednotka

17.01.2017 15:57:33Čas vyhlásenia zákazky

21.01.2017 09:58:00Lehota na predkladanie ponúk

Cena s DPHKritérium

IP adresa
Nová
hodnota

Pôvodná
hodnota

Popis záznamuPredmet záznamuOrganizácia používateľaPoužívateľČasDátum

Nezverejňuje sa *Zákazka Z201649210 bola vyhlásená, zobrazená v
registri prebiehajúcich obchodov.
https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/91
574

ZákazkaAkademik Technická
univerzita Košice

Nezverejňuje sa *15:57:3317.1.2017

Nezverejňuje sa *Postup zadávania zákazky určený podľa: § 110 ZVODodávateľSystém EKSNezverejňuje sa *15:57:3317.1.2017

Nezverejňuje sa *Odoslanie informácie o vyhlásení zákazky a začiatku
prekladania ponúk:
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com
TOP VISION, s.r.o. , ***@topvision.sk
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o., ***@fatraski.sk
Rybárstvo Brčná, spol. s r .o., ***@gmail.com
Richard Végh - E R V E , ***@mail.t-com.sk
SMZ - Služby, a.s. Jelšava, ***@smzjelsava.sk
SLOVTHERM, s.r.o., ***@slovtherm.sk
ecobox sk, s.r.o., ***@ecobox.sk
Doména Consulting s.r.o., ***@mail.t-com.sk
TOPART 96, spol. s r.o., ***@topart96.sk
Euroconsult, s. r. o., ***@euroconsultbb.sk
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. ,
***@hotelbellevue.sk
ALMERIS, s.r.o., ***@gmail.com
SG-GS, s.r.o., ***@gmail.com
MK team, s.r.o., ***@mkteam.sk
elion, s.r.o., ***@gmail.com
Detes s.r.o., ***@detes.sk
AQUA KUBÍN, s.r.o., ***@aquakubin.eu
Franchisingová spoločnosť Media Coeli® - STILICO s.
r. o. , ***@mediacoeli.sk
HOREZZA, a.s., ***@horezza.sk
LPA SERVIS Košice, s.r.o., ***@iol.sk

DodávateľSystém EKSNezverejňuje sa *15:57:3617.1.2017

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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RYVA, s. r. o., ***@ryva.sk
Ivan Klapal ORION, ***@gmail.com
Nemček G&R s.r.o., ***@gmail.com
CENTRIC s.r.o., ***@gmail.com
Koppy Service, s. r. o., ***@koppy.sk
Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením
obmedzeným, ***@sportprogress.sk
P3C s.r.o., ***@p3csro.sk
MOTOSHOP Žubor, s.r.o., ***@motoshopzubor.sk
Freibus SLOVAKIA, s.r.o., ***@gmail.com
Interfame, s.r.o., ***@interfame.sk
MIDIS s.r.o., ***@midis.sk
Jan Múdry - A.D.S, ***@gmail.com
EFO Consulting, s.r.o., ***@efo.sk
DJD s.r.o., ***@gmail.com
TATRAGRAND,s.r.o., ***@tatragrand.sk
Milan Násali ELMOUR, ***@mail.t-com.sk
Daniel Gašparík - Panters, ***@panters.sk
Digipress, s.r.o., ***@digipress.sk
CAMEA, s.r.o., ***@gmail.com
Expirio s. r. o., ***@expirio.sk
Ľubomír Urban - Agentúra Panter, ***@a-panter.sk
DAFA trans,s.r.o., ***@gmail.com
ABC Systém s.r.o., ***@gmail.com
Square s.r.o., ***@gmail.com
Volis Academy, s.r.o. , ***@volis.sk
ANDREY.fashion, s.r.o., ***@andrey.fashion
FeSo Family, s.r.o., ***@stonline.sk
TM Consulting, s.r.o., ***@tmconsulting.sk
Q-99 s.r.o., ***@q-99.sk
Zita Hančáková - CESTOVNÁ KANCELÁRIA DELTA-
TRAVEL AGENCY, ***@iol.sk
Ing. František Vahovský        , ***@gmail.com
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. ,
***@funnysport.sk
TOTAL MUSIC, s.r.o., ***@totalmusic.sk
MUNICIPALIA, a.s., ***@municipalia.sk
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., ***@kupele-bj.sk
LIMA car, s.r.o., ***@limacar.sk
RRM-BAU, s.r.o., ***@centrum.sk
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
***@mertel-events.com
Nitrička media s.r.o., ***@tvnitricka.sk
EMERGE s.r.o., ***@emerge.sk
PP project & production s.r.o., ***@gmail.com
BDO, spol. s r.o., ***@bdoslovakia.com
SLOVDEKRA s.r.o., ***@slovdekra.sk
3gon s.r.o., ***@leddisplay.sk
EKONO-PRINT, s. r. o., ***@ekono-print.sk

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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Wallet, s. r. o. , ***@wallet.sk
UpHill s.r.o., ***@gmail.com
JUMOS, s.r.o., ***@jumos.sk
SCRUM s.r.o., ***@escrum.sk
AVANCE UM s.r.o, ***@gmail.com
KINX, s.r.o., ***@kinx.sk
PARA INVEST s. r. o., ***@gmail.com
ALL SERVICE, s. r. o., ***@allservice.sk
K&P AGENCY s.r.o., ***@centrum.sk
OTONYCTERIS s.r.o., ***@gmail.com
SELINAN, s.r.o, ***@selinan.sk
((e)) s.r.o., ***@emottion.sk
RYPRESS, s. r. o. , ***@gmail.com
***@outlook.com
DAAX spol. s r.o., ***@gmail.com
MEGGY s.r.o., ***@meggy.sk
MONASTER, s.r.o., ***@gmail.com
ZUKEP s.r.o., ***@zukep.sk
KOŠICE HOTEL s.r.o., ***@kosicehotel.sk
SATUR TRAVEL a.s. , ***@ba.satur.sk
Unistav Teplička, s. r. o., ***@unistav.eu
POKLOPSYSTEM s.r.o., ***@poklopsytem.sk
DUDA šport s.r.o., ***@dudasport.sk
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. , ***@emel.sk
ideo s.r.o., ***@ideo.sk
MOSK, s.r.o., ***@esietky.sk
Datapac s.r.o., ***@datapac.sk
Oakhill s.r.o., ***@gmail.com
CREATIVE PRO a.s., ***@creativepro.sk
LK Consult, s. r. o., ***@gmail.com
Gymex SC s.r.o., ***@gymex.sk
Alan Pastorek - 4 PRO design - Light Sound Video,
***@gmail.com
PRIMA-PRINT, a.s. , ***@primaprint.sk
HD Invest s.r.o., ***@gmail.com
AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o., ***@afg.sk
KÚPELE LÚČKY a.s., ***@kupele-lucky.sk
Radoslav Petrík - EUROGAS, ***@gmail.com
MI&JA agency spol. s r.o., ***@mijaagency.com
DC AGENCY s.r.o., ***@gmail.com
WACHUMBA ck, s.r.o., ***@wachumba.eu
Meditech SK, s.r.o., ***@meditech.sk
Matúš Chrenko - Standberg, ***@outlook.com
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ***@chd.sk
Inštitút priestorového plánovania, ***@szm.sk
ENERCOM s.r.o., ***@ihriska.eu
Pro Media Consulting s. r. o., ***@kiczeg.com
EKORECYKLING, ***@gmail.com
Tomáš Šavel, ***@macopoprad.sk

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ
AGENTÚRA ELÁN s.r.o., ***@ckelan.sk
SOLID plus s.r.o., ***@zahrada-naradie.sk
Soft for Solutions, a. s., ***@softforsolutions.com
Falck Academy s.r.o. , ***@falck.sk
Dančo Group, s.r.o., ***@dancogroup.sk
B.R.A. Company s.r.o., ***@bracompany.sk
Metalclean s.r.o., ***@gmail.com
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.,
***@tsmpartizanske.sk
Kreativ gang s.r.o., ***@kreativgang.sk
Miroslav Kolárik, ***@post.sk
SALAŠ-PARTIZÁNSKE, s.r.o., ***@salas-
partizanske.sk
***@azet.sk
RESCUE SYSTÉM, s.r.o., ***@rescuezilina.com
MEGA Education, s. r. o., ***@megaeducation.sk
BAMOS spol.s r.o., ***@bamos.sk
EXPYRO, s.r.o., ***@expyro.sk
THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., ***@therimex.sk
DIVERSIS, s.r.o., ***@gmail.com
Ing. Vasil Škvarka, ***@azet.sk
SPORT SERVICE,s.r.o, ***@sportservice.sk
DAQE Slovakia s.r.o., ***@gmail.com
VAAT, spol. s r.o., ***@vaat.sk
ZNALEX, spol. s r.o., ***@znalex.sk
Národné lesnícke centrum, ***@nlcsk.org
PRESS & BURG Business s.r.o., ***@press-burg.com
DB REAL FINANCE, s.r.o., ***@gmail.com
DISPOLAB, Žilina s.r.o., ***@dispolab.sk
DV AUDIO s.r.o., ***@dvaudio.sk
TRANS-SOUND, s.r.o. , ***@gmail.com
ITIT s. r. o., ***@itit.sk
TEMZIS s.r.o., ***@temzis.sk
energium s.r.o., ***@energium.sk
Geotronics Slovakia, s.r.o., ***@geotronics.sk
JOLIN, s.r.o., ***@gmail.com
Lean consulting s. r. o. , ***@leanconsulting.sk
RBV s.r.o., ***@ckslniecko.sk
Bubble production house, s.r.o., ***@bubble.sk
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o., ***@crif.com
PAXTRAVEL, s. r. o., ***@paxtravel.sk
biz-net.sk, spol. s r.o., ***@biz-net.sk
MultiBusiness, s.r.o., ***@azet.sk
YACHTER.sk, s.r.o., ***@yachter.sk
CONTEST s.r.o., ***@contest.sk
L4T, s. r. o. , ***@pobox.sk
Progressum, s.r.o., ***@gmail.com
Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji,

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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***@gmail.com
Trade and Consulting s. r. o., ***@gmail.com
ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.,
***@tvpovazie.sk
SportReal Nitra s.r.o., ***@sportreal-nitra.sk
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným,
***@dunajec.sk
2m production s.r.o., ***@centrum.sk
1115, ***@1115.sk
Danube Facility Services, s.r.o., ***@d-fs.sk
Uniatest Trade, s.r.o. , ***@uniatesttrade.sk
MYMEDIA, s.r.o., ***@mymedia.sk
Igor Hruška - PEAR, ***@pear.sk
S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum informačných
Technológií), ***@sscit.net
Milan Boroš - ABM TECHNIK, ***@gmail.com
SINTRA šport, s.r.o., ***@ba.sintra.sk
Digital Industry, s. r. o., ***@digitalindustry.sk
CHIRONAX s.r.o. , ***@chironax.sk
Kubička, lubomir.kubicka@gmail.com
Peter Sozanský - ENERGO SERVIS SOZANSKÝ,
***@zoznam.sk
BRAIN:IT s. r. o., ***@brainit.sk
Rozlomity s.r.o., ***@rozlomity.sk
Geoddat, spol. s.r.o., ***@geoddat.sk
IKARCOM, s.r.o. , ***@ikarcom.sk
EURIPUS s.r.o., ***@gmail.com
ETIKO s. r. o., ***@gmail.com
MONDEA s.r.o., ***@gmail.com
TRIPLUM, s. r. o., ***@azet.sk
PROFIREALSK, s.r.o., ***@profirealsk.sk
GIS Services, s.r.o., ***@gis-services.sk
Asint Educate, spol. s r.o., ***@asint.sk
DF Družstvo, s.r.o., ***@gmail.com
František Vasilko - Inštalatér, ***@gmail.com
DWC Slovakia a.s., ***@dwcslovakia.sk
INTERGEO, a.s., ***@intergeo.sk
PDCS,o.z., ***@pdcs.sk
REFAM s.r.o., ***@gmail.com
LMM, spol. s r.o. , ***@lmm.sk
D. EKO servis, s.r.o., ***@dearei.sk
TSS Group a. s., ***@tssgroup.sk
Krimar s.r.o., ***@sport-potreby.sk
AVS Nové Technológie, s.r.o., ***@avsnt.sk
Papageno, s.r.o., ***@papageno.sk
KREATOR ATELIER, s. r. o., ***@kreator.sk
GRAPHICS STUDIO, s.r.o., ***@gmail.com
JOXY, s. r. o., ***@gmail.com
BETALOV, s.r.o., ***@centrum.sk

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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O.C.H. Company spol. s r.o., ***@gmail.com
Falck Healthcare a. s., ***@falck.sk
SUCCESS s.r.o., ***@gmail.com
BigOak s.r.o., ***@bigoak.sk
Ing. Stanislava Ferenčáková, ***@gmail.com
V-R system s.r.o., ***@azet.sk
OF COURSE s.r.o., ***@ofcourse.sk
EUROFORMES, a. s. , ***@euroformes.eu
ZTS Elektronika SKS s.r.o., ***@ztselektronika.sk
JUDr. Radovan Konečný - IURISCONSULT,
***@gmail.com
PRESS & BURG s.r.o., ***@infofirmy.sk
Saxa, s.r.o., ***@gmail.com
TdiSdi Slovakia, s. r. o., ***@aronnax.sk
Gabriel Čmárik - G five, ***@gmail.com
Insomnium, s. r. o., ***@insomnium.sk
Embroidery, spol. s r.o., ***@embroidery-vysivanie.sk
PUBLISHING HOUSE, a.s., ***@zilinskyvecernik.sk
TENIS CENTRUM, s.r.o., ***@hoteltenis.sk
BBC Systém s.r.o., ***@balupa.sk
ERUDIO, s.r.o., ***@erudio.sk
Praktik Textil s.r.o., ***@praktik.sk
mc.edu, s.r.o., ***@mcedu.sk
PBT PRINT, s.r.o., ***@atak.sk
Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS, ***@gmail.com
NetPoint, s.r.o., ***@net-point.sk
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.,
***@hydrotour.sk
Centire s.r.o., ***@centire.com
STEMI Slovakia  s.r.o, ***@gmail.com
Ing. Gabriel Huraj - RAJ - PEK, ***@gmail.com
TRENDY PROJEKT s.r.o., ***@gmail.com
Mgr. Alexandra Auxtová, ***@gmail.com
PILEX, s.r.o., ***@pilex.sk
REK FILM, s.r.o. , ***@rekfilm.sk
K.O. & LEK s. r. o., ***@gmail.com
AUTORITA, s.r.o., ***@gmail.com
Peter Koller - PLYNOSERVIS-REVÍZIE,
***@plynoservis-revizie.sk
MOVYROB, s.r.o., ***@movyrob.sk
Raul Rodríguez Romero - RODRIGUEZ,
***@gmail.com
MERCATOR DMS, spol. s r.o., ***@mercator.sk
ARBALET s. r. o., ***@gmail.com
HURRICANE, s.r.o., ***@hurricane.sk
MARO, s.r.o., ***@marotrade.eu
SIPA & Partners s. r. o., ***@sipapartners.sk
Štefan Bergendi - Steberg, ***@gmail.com
cata-REAL, s. r. o., ***@catareal.sk

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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BOZPO, s.r.o., ***@boz.sk
WOLF GUARD, s. r. o., ***@gmail.com
SPORT M Plus, s.r.o., ***@mikasasport.sk
Maiana Consulting, s.r.o., ***@gmail.com
WH - KOTE Bratislava, s.r.o., ***@whkote.sk
VIDEOCOM Štancel, s.r.o., ***@videocom.sk
Ing. Štefan Jantolák OBNOVA-STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, ***@jantolak.sk
EVMI, s.r.o., ***@milosvesely.sk
crewnet s.r.o., ***@crewnet.sk
VZ a O, spol. s r.o. , ***@gmail.com
ADAM´S Consulting, s.r.o., ***@gmail.com
SPORT REAL s.r.o., ***@sportreal.sk
GP Consulting, s.r.o., ***@granty.sk
CENTAURA SBS s.r.o., ***@centaura.sk
Varia Sound, s.r.o., ***@variasound.sk
AQUATEST a.s., ***@aquatest.cz
SOUND and LIGHT, s. r. o., ***@soundandlight.sk
IBS SLOVAKIA, s.r.o., ***@ibsslovakia.sk
PRE SENT s.r.o., ***@present.sk
Ing. Róbert Karkusz, ***@gmail.com
PART agency SK, a.s., ***@polednak.cz
SJ SPORT, ***@inmail.sk
TICHÝ, s.r.o., ***@varin.sk
IMP Services s.r.o., ***@impservices.sk
TACOS s.r.o., ***@gmail.com
DKT SYSTEM, s.r.o., ***@dkt.sk
AVsystems, s. r. o., ***@avsystems.sk
D & D STUDIO, spol.s.r.o. , ***@ddstudio.sk
Regionálna rozvojová agentúra Komárno,
***@rrakn.sk
ARCHIRO, s.r.o., ***@archiro.sk
Mediallhouse s.r.o., ***@mediallhouse.com
Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT, ***@distance-
sport.sk
ALTIERO, s.r.o., ***@mojeparkety.sk
COMUNITY, spol. s r.o., ***@comunity.sk
Ing. Štefan Genšor KOMPIO, ***@fisbox.eu
PIENINY RESORT s.r.o., ***@kupeleck.sk
Peter Nagy- PROFLEX, ***@nextra.sk
Jaroslav Dutka, ***@gmail.com
***@hotmail.sk
Ing. Fedor Dunajčík - SHOOTING TRADE,
***@gmail.com
Fetex s.r.o., ***@fetex.sk
Samtina, s.r.o., ***@gmail.com
Gabriela Kohajdová - MONEX, ***@monexpd.sk
EMICOM Group s. r. o. , ***@emicom.sk
Skylight Slovakia spol. s r.o., ***@skylightslovakia.sk
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BETA - CAR s.r.o., ***@betacar.sk
UNI&Co., a.s., ***@unicoas.sk
Martin Štefanek - HURRICANE, ***@hurricane.sk
KING - Stav s.r.o, ***@gmail.com
Slovenská letecká agentúra, s.r.o., ***@slla.sk
Eventart s.r.o., ***@eventart.sk
A-Systems s.r.o., ***@gmail.com
Ľudovít Múčka - LUMA, ***@gmail.com
Flexhouse s.r.o., ***@gmail.com
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. ,
***@kolumbus.sk
3b, s.r.o., ***@3b.sk
RECO,s.r.o., ***@reco.sk
SGS Slovakia spol. s r. o. , ***@sgs.com
Turisticko-informačná kancelária Detva, n.o. ,
***@tikdetva.sk
DS Consulting, s.r.o., ***@dsconsulting.sk
MADA Slovakia s.r.o., ***@madamusic.sk
REDFROG s. r. o., ***@redfrog.sk
ELICE s.r.o., ***@elice.sk
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, ***@arprog.sk
DOMPARK s.r.o., ***@domesas.sk
RS media, s. r. o., ***@gmail.com
PP SOLUTIONS s. r. o. , ***@ppsolutions.sk
Outdoor Nemecká, s.r.o., ***@geosport.sk
KM + KM s.r.o., ***@gmail.com
Shop Support s.r.o., ***@gmail.com
LEMS, s.r.o., ***@lems.sk
MAVRA s.r.o., ***@centrum.sk
ADK MEDIA, spol. s r.o., ***@adkmedia.sk
EPIC Solutions s.r.o., ***@gmail.com
Erik Némethy ARTTEC, ***@gmail.com
Innergy s.r.o., ***@gmail.com
BTI s. r. o., ***@bticonstruct.sk
AGROMEPA, s.r.o., ***@agromepa.sk
ELVIP, s.r.o., ***@stonline.sk
BARETTI,s.r.o., ***@gmail.com
MBM-REAL, a.s., ***@mbmreal.sk
Miroslav Jahvodka, ***@gmail.com
Consulting Associates, s.r.o., ***@ca-slovakia.sk
Bella Casa s.r.o., ***@bellacasa.sk
SEVITECH a.s, ***@sevitech.sk
Profitactic, s.r.o., ***@profitactic.eu
ADAM A SYN s.r.o., ***@adamasyn.sk
MS consulting - obchodné poradenstvo s.r.o.,
***@msconsulting.sk
REMOV Sport, s.r.o., ***@removsport.cz
AlfaGreen, s.r.o., ***@gmail.com
***@sorea.sk
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ENTERTAINMENT MEDIA, s.r.o.,
***@aktivitypredeti.sk
Ivan Tadian - DREVINKA , ***@gmail.com
RADDA, s.r.o., ***@radda.sk
TREKLAND s.r.o., ***@trekland.sk
Essence Group, s. r. o., ***@gmail.com
SOFTEL spol. s r.o., ***@softel.sk
Ľubomír Dado, ***@gmail.com
APROMOD, s. r. o., ***@apromod.sk
Feneo s.r.o., ***@feneo.sk
Geminy s.r.o., ***@geminy.sk
MK Guard s.r.o., ***@gmail.com
CREADOM, s.r.o., ***@iol.sk
***@gmail.com
Fringe Research and Training, s. r. o., ***@fringe.sk
ICE-TECH CZ s.r.o., ***@ice-tech.cz
XPerformance s. r. o., ***@xpe.sk
Sport academy Vrátna s.r.o., ***@gmail.com
Inštitút sociálnej inovácie, s.r.o., ***@gmail.com
STANSERVIS, s.r.o., ***@gmail.com
SCARABEO-SK, s.r.o., ***@gmail.com
ROKO group, s.r.o., ***@stonline.sk
ADZ RUBIKON, s.r.o., ***@skrubikon.sk
Róbert Györi - ROBCENTRA, ***@outlook.com
SlovakEUprojects, s. r. o., ***@gmail.com
Brantner Poprad, s.r.o., ***@brantner.com
SPORT HOTELING spol. s r.o., ***@sportcentrum.sk
Hot chilli lode, s.r.o., ***@prenajom-lodi.sk
Ing. Emília Sloviaková , ***@centrum.sk
"TMV SS" spol. s r. o., ***@tmvss.cz
Tripito s. r. o., ***@tripito.eu
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o., ***@stavebnypodnik.sk
MERIMEX, s. r. o., ***@gmail.com
SANCORE Slovakia s.r.o. , ***@gmail.com
CDT Light & Sound s.r.o., ***@cdtsound.sk
ELFI, s. r. o. , ***@elfi.sk

Nezverejňuje sa *38 745,00Úspešné predloženie novej ponuky zákazky
Z201649210 účastníkom. Nová hodnota kritéria: Cena
s DPH

Hodnota kritériaBiuro Usług Technicznych
Krzysztof Nowicki

Nezverejňuje sa *12:53:2020.1.2017

Nezverejňuje sa *Nová ponuka zákazky Z201649210 bola úspešne
predložená, aktualizácia poradia účastníkov

Ponuka zákazkyBiuro Usług Technicznych
Krzysztof Nowicki

Nezverejňuje sa *12:53:2020.1.2017

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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Nezverejňuje sa *Odoslanie informácie o novej predloženej ponuke na
zákazku Z201649210 objednávateľovi:
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Používateľom s nastavením notifikácie o zákazke:
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki,
***@butkrosno.com
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Ponuka zákazkySystém EKSNezverejňuje sa *12:53:2020.1.2017

Nezverejňuje sa *49 500,00Úspešné predloženie novej ponuky zákazky
Z201649210 účastníkom. Nová hodnota kritéria: Cena
s DPH

Hodnota kritériaGSB & partners s.r.o.Nezverejňuje sa *09:57:3521.1.2017

Nezverejňuje sa *Nová ponuka zákazky Z201649210 bola úspešne
predložená, aktualizácia poradia účastníkov

Ponuka zákazkyGSB & partners s.r.o.Nezverejňuje sa *09:57:3521.1.2017

Nezverejňuje sa *Odoslanie informácie o novej predloženej ponuke na
zákazku Z201649210 objednávateľovi:
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Používateľom s nastavením notifikácie o zákazke:
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki,
***@butkrosno.com
GSB & partners s.r.o., ***@post.sk
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Ponuka zákazkySystém EKSNezverejňuje sa *09:57:3521.1.2017

Nezverejňuje sa *37 500,00Úspešné predloženie novej ponuky zákazky
Z201649210 účastníkom. Nová hodnota kritéria: Cena
s DPH

Hodnota kritériaARTEXE, s.r.o.Nezverejňuje sa *09:57:4721.1.2017

Nezverejňuje sa *Nová ponuka zákazky Z201649210 bola úspešne
predložená, aktualizácia poradia účastníkov

Ponuka zákazkyARTEXE, s.r.o.Nezverejňuje sa *09:57:4721.1.2017

Nezverejňuje sa *Odoslanie informácie o novej predloženej ponuke na
zákazku Z201649210 objednávateľovi:
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Používateľom s nastavením notifikácie o zákazke:
ARTEXE, s.r.o., ***@artexe.net
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki,
***@butkrosno.com
GSB & partners s.r.o., ***@post.sk
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Ponuka zákazkySystém EKSNezverejňuje sa *09:57:4721.1.2017

Nezverejňuje sa *34 999,0037 500,00Úspešné predloženie novej ponuky zákazky
Z201649210 účastníkom. Nová hodnota kritéria: Cena
s DPH

Hodnota kritériaARTEXE, s.r.o.Nezverejňuje sa *09:57:5621.1.2017

Nezverejňuje sa *Nová ponuka zákazky Z201649210 bola úspešne
predložená, aktualizácia poradia účastníkov

Ponuka zákazkyARTEXE, s.r.o.Nezverejňuje sa *09:57:5621.1.2017

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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Nezverejňuje sa *Odoslanie informácie o novej predloženej ponuke na
zákazku Z201649210 objednávateľovi:
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Používateľom s nastavením notifikácie o zákazke:
ARTEXE, s.r.o., ***@artexe.net
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki,
***@butkrosno.com
GSB & partners s.r.o., ***@post.sk
Akademik Technická univerzita Košice, ***@gmail.com

Ponuka zákazkySystém EKSNezverejňuje sa *09:57:5621.1.2017

Nezverejňuje sa *Lehota na predkladanie ponúk na zákazku
Z201649210 vypršala, predkladanie ponúk bolo
ukončené

ZákazkaSystém EKSNezverejňuje sa *09:59:0321.1.2017

Nezverejňuje sa *Generovanie dokumentu Výsledné poradie
dodávateľov

ZákazkaSystém EKSNezverejňuje sa *10:01:0621.1.2017

Nezverejňuje sa *Generovanie dokumentu ZmluvaZákazkaSystém EKSNezverejňuje sa *10:01:0621.1.2017

Nezverejňuje sa *Generovanie záznamu o systémových udalostiachZákazkaSystém EKSNezverejňuje sa *10:01:0621.1.2017

Nezverejňuje sa *Generovanie dokumentu Protokol o priebehu
zadávania zákazky

ZákazkaSystém EKSNezverejňuje sa *10:01:0621.1.2017

* v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa údaj nezverejňuje
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