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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry“ (ďalej len „OOCR Región Vysoké 

Tatry“), 062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry realizuje zákazku na poskytnutie služby s názvom: 

 
 

ZABEZPEČENIE MEDAILÍ A TROFEJÍ NA VYBRANÚ ČASŤ SÉRIE ŠPORTOVÝCH 
PODUJATÍ TATRY V POHYBE 2019 

 

ZADANIE: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie  výroby a dodania medailí a trofejí na sériu podujatí pod názvom  

TATRY V POHYBE, ktoré zahŕňajú nasledovné dielčie športové preteky v Regióne Vysoké Tatry. 

 
CITY TRAIL 4.5.2019 
účastnícke medaily -  650 ks 

sady medailí "zlato" "striebro" "bronz" pre prvých 3 pretekárov podľa vypísaných kategórií -  25 ks 

trofeje pre absolútnych víťazov beh 8km, 16km ženy /muži  - 4 ks 

 

TATRY RUNNING TOUR - NIGHT RUN 14.6.2019 
účastnícke medaily  - 300ks 

sady medailí "zlato" "striebro" "bronz" pre prvých 3 pretekárov podľa vypísaných kategórií -  10 ks 

 

PODTATRANSKÝ POLMARATÓN 1.9.2019 
účastnícke medaily - 900ks 

sady medailí "zlato" "striebro" "bronz" pre prvých 3 pretekárov podľa vypísaných kategórií -  20 ks  

trofeje pre absolútnych víťazov beh 10km, polmaratón ženy /muži  - 4 ks 

 
REALIZÁCIA BUDE ZAHŔŇAŤ:  
Účastnícke medaily: 

• zabezpečenie výroby a dodanie medailí v jednotnom dizajne podľa grafického návrhu TATRY 

V POHYBE 

• samostatný dizajn pre každé podujatie tak, aby zapadli do celkovej kolekcie medailí 

• "Tatry v pohybe PRESTIGE TOUR 2019", predná strana kolekcie vytvára panorámu Vysokých 

Tatier 

• spolu s nápisom TATRY a zadná strana má vyrazené logo "Tatry v pohybe" 

• Medaily musia byť farebne odlíšené stuhami aj farbou na prednej strane medaily (podľa farby 

stuhy). Na každej stuhe  musí byť v nadpise názov a logo podujatia a rok 2019 

• Sady medailí "zlato" "striebro" "bronz" pre prvých 3 pretekárov: 

• Dizajn v tvare šípky, na prednej strane medaily je číslica podľa poradia (1,2,3), na zadnej 

strane 

• medaily je logo Tatry v pohybe. Na stuhe je názov a logo podujatia a rok 2019. 

• Povrchová úprava medailí: 1. miesto v zlatej farbe, 2. miesto v striebornej a 3. miesto v 

bronzovej 

 

Trofeje pre absolútnych víťazov: 

• reprezentatívne poháre s podstavcom, s výškou min. 250mm, na podstavci šítok s nápisom 

obsahujúci názov podujatia, disciplínu a označenie víťaz / víťazka 
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• cena musí byť konečná a zahŕňať všetky personálne a režijné náklady dodávateľa, pravidelné 

návštevy u zadávateľa a konzultácie ohľadom prípravy podujatia 

 

Cenové ponuky poprosíme zaslať najneskôr do 23.4.2019 do 10:00 hod., mailom na 

info@regiontatry.sk prípadne doručiť osobne na: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, Vysoké 

Tatry. Porovnávacím kritériom na posúdenie predložených ponúk bude celková cena spolu s DPH 

v EUR. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na 

základe prieskumu trhu nižšej ako 15.000,- Eur bez DPH, zaslať záväznú objednávku / uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom s najnižšou cenou. 

 

V Starom Smokovci, dňa 11.4.2019 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

Ing. Veronika Littvová, PhD. M.A. 

výkonná riaditeľka 


