
Oblastná organizácia cestovného ruchu  

Región Vysoké Tatry 

062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry 

 
 
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: 
 
 

TECHNICKO – ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PODUJATIA TATRY ICE MASTER 2019 
 

ZADANIE: 
Predmetom zákazky je technicko – organizačné zabezpečenie podujatia Tatry Ice Master, ktoré sa 
bude konať v termíne 12.-13.1.2019 na Hrebienku. Zabezpečenie zahŕňa prípravu, výstavbu, údržbu, 
servis a demontáž areálu, ako aj kontrolu bezpečnosti v kupolách, kde je postavený Tatranský dóm a 
príprava Tatranskej galérie ľadových majstrov.  
 
REALIZÁCIA BUDE ZAHŔŇAŤ:  

• Tvorba organizačnej štruktúry a rozmiestnenia areálu podujatia, organizácia pred-eventových 
pracovných stretnutí 

• Príprava 10 pracovných stanovíšť pre ľadových sochárov jednotlivo ohraničených stĺpikmi 
• Zabezpečenie chodníkov pre verejnosť popri sochárskych stanovištiach – spevnenie 

chodníkov puruplastami v šírke 2 m a dĺžke 308 m 
• Zabezpečenie transportu ľadových blokov na stanovištia (Starý Smokovec – Hrebienok): 

- počet dovezených blokov 360 ks  
- v termínoch 5. – 11. januára 2019 

• Personálne vedenie na akcii – 1 osoba 125 hod 
• Zabezpečenie požiarnej hliadky – 3 osoby 
• Zabezpečenie servisu produkcie na pódiu – transport hudobných skupín 
• 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 03.01.2019 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 27.12.2018 
 
S pozdravom 
 
 
Ing. Veronika Littvová, PhD. M.A. 
výkonná riaditeľka 


