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Objednávka

Č.

3/2021

Dodávate1':
CREATIVE PRO (KE)
s.r.O.
Vihorlatská 1024/51
040 01 Košice

Odberateľ:

IČO: 46132856
IČ DPH: SK2023278499

Inovačné partnerské
centrum
Hlavná 139
080 Ol Prešov
IČO: 45734348
DIČ: 2023550276

Dátum vystavenia: 17.05.2021
Objednávame si li Vás Technické zabezpečenie strelnutia Medzisektorovej skupiny vo
formáte
online
pre projekt SVätomariánska púť ("Svetlo z Východu"), vo Vami
predložených
cenách:
Služba
Cena bez DPH

DPH

Cena
DPH

1. 930,50 - Eur

386,10,- Eur

2.316,60- Eur

komplexné

technické zabezpečenie
stretnutia
Medzisektorovej
skupiny
vo formáte online

celkovo

s

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)J:
Predmetom zákazky je komplexné technické zabezpečenie stretnutia
formáte online pre projekt Svätomariánska púť ("Svetlo z východu").

Medzisektorovej

Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:
technické zabezpečenie2-dňového online podujatia vo forme diskusných skupín
poskytnutie online platformy na podujatie
plánovaný termín podujatia 26.05.2021-27.05.2021
4 diskusné skupiny počas 2 dní
počet účastníkov v jednej diskusnej skupine - približne 20 účastníkov
počet účastníkov na celé podUjatie - približne 80 účastníkov
v každej diskusnej skupine bude 1-2 speakri, ktorí potrebUjú mať možnosť zdierania
obrazovky a ostatní zúčastnení sa potrebUjú vedieť zapojiť do diskusie

Inovačné partner ké centrum
Hlavná 139
080 OI Prešov

Tel: +421 51 7081 907
E-mail: info@ipcpo.sk
www.ipcpo.sk

skupiny vo

vytvorenie

manuálu pre speakra

dohl'ad technika nad priebehom
komplikácie

akcie a prípadné zasiahnutie, ak by boli nejaké technické

skúška so speakrom, vysvetlenie manuálu a nasimulovanie
možnosť záznamu podujatia

situácie, ktoré speakra čakajú

vypracovanie registračného formulára pre účastníkov podľa našich požiadaviek
vygenerovania prezenčného listu účastníkov z každého bloku
predbežný program podujatia:

1. deň 26.05.2021
8:45-9:00

čas na prihlásenie sa účastníkov na online udalosť
1. diskusný blok

9:00-11:00
11:00-12:45

pauza

12:45-13:00

čas na prihlásenie sa účastníkov na online udalosť
2. diskusný blok

13:00-15:00

2. deň 27.05.2021
8:45-9:00
9:00-11:00
11:00-12:45
12:45-13:00
13:00-15:00

čas na prihlásenie sa účastníkov na online udalosť
3. diskusný blok
pauza
čas na prihlásenie sa účastníkov na online udalosť
4. diskusný blok

Miestomiesto
a termín
dodania
dodania,.
) predmetu zákazky spolu s dodacím listom a faktúrou: (uviesť

presné

Podl'a aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa
Hlavná 139, 08001 Prešov.

v termíne 26. 05. 2021-

27.05.2021 na adrese

Mgr. Jozef Šimko
Riaditeľ IPe

Jnovačné partnerské centmm
Hlavná 139
080 OI Prešov

Tel: +421 51 7081 907
E-mail: info@ipcpo.sk
www.ipcpo.sk

I



~~ 

U"'UU"

w\::omaJl :: Ubjednávka
https://maiJ.websupport.sk/?_taSk=mail&_Safe=0&_Uid=40&_n

Objednávka
Od

<info@ipcpo.sk>

Komu

Hric <hric@creativepro.sk>

Dátum

17.05.2021 16:24

Q) Objednávka č. 3 2021 CREATlVE

PRO (KE) s.r.o..doc(_l 02 KB)

Dobrý deň, pán Hric,

v prílohe

Vám posielam

'0='" 0"

Oficiálnu

Objednávku

na TechniCké

''''0."","" ,o, {",ve"o

dňoch Vám pošlem
s Podpisom.
H o. ". sken
p<oj."

Dajte mi vedieť,

Identifikačné

kedy sa telefonicky

údaje verejného

zabezpečenie

z .Ý'"od,""

Spoj ime, aby sme doladili

stretnutia

č. "'".,,.

Medzisektorovej

OL OO",""OO"m.

skupiny

V 0,"1."j

VO

OOio,

detaily.

obstarávateľa:

Inovačné partnerské
Hlavná 139

centrum

080 Ol Prešov
ICO:

Želám pekný

45734348

zvyšok dňa

S POzdravom

Mgr. Jana KU~hárová

- oSoba vykonávajúca

Inovačné partnerské
Hlavná 139

centrum,

prieskum

trhu

z.z.p.o.

080 Ol Prešov
Tel: +421 919 131 337
Email:
ipcpO.sk
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15.6.2021,14:41

