Objednávka č. 04/2022

Dodávateľ:

Creative Pro(KE), s.r.o.
Moyzesova 24
040 01 Košice

Odberateľ:

IČO: 46132856
DIČ: 2023278499

Inovačné partnerské
centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov
IČO: 45734348
DIČ: 2023550276

Dátum vystavenia: 19.04.2022
Objednávame si u Vás „Technické zabezpečenie seminárov vo forme online v rámci
projektu GreenFilmTourism (“PLSK.01.01.00-18-0143/17“) v dňoch 22.04. a 29.04.2022“.

Služba
Technické zabezpečenie dvoch
seminárov vo forme online
v rámci projektu
GreenFilmTourism

Cena bez DPH
990.00 €

DPH
198.00 €

Cena celkom
1188.00€

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:
Predmetom zákazky je komplexné technické zabezpečenie 2 seminárov pre turist. sprievodcov,
inštitúcie ochrany kultúr. a prírod. dedičstva o databáze, digitálnej mape filmového kultúrneho
dedičstva vo forme online v rámci projektu GreenFilmTourism (“PLSK.01.01.00-180143/17“).
Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:
- technické zabezpečenie 2 seminárov vo forme online,
- termín podujatí dňa 22.04.2022 a 29.04.2022,
- prenájom technického zabezpečenia s obsluhou technika pre online prenos seminárov,
- poskytnutie platformy na online podujatia a možnosťou pre účastníkov zapojiť sa pomocou
chatu,
- zabezpečenie prenosu/streamu pre účastníkov,
- počet účastníkov dňa 22.04.2022 (max. 50 účastníkov) a 29.04.2022 (max. 50 účastníkov),
- dohľad technika nad priebehom akcie a prípadné zasiahnutie v prípade vzniku technických
komplikácií,
- možnosť zdieľania obrazovky pre spíkrov, pre účely zapojenia sa do diskusie,
-

skúška so spíkrami a nasimulovanie situácie, ktoré spíkrov čakajú,
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-

zabezpečenie video a audio záznamu podujatí,
vygenerovanie zoznamu účastníkov.
Program:
Online seminár 22.04.2022

Online seminár 29.04.2022

9:45 - 10:00 Prihlásenie sa účastníkov

9:45 - 10:00 Prihlásenie sa účastníkov

10:00 - 10:05 Uvítanie účastníkov

10:00 - 10:05 Uvítanie účastníkov

10:05 - 10:15 Informácie o projekte

10:05 - 10:15 Informácie o projekte

10:15 - 10:45 Spíker 1

10:15 - 10:45 Spíker 1

10:45 - 11:15 Spíker 2

10:45 - 11:15 Spíker 2

11:15 - 11:45 Spíker 3

11:15 - 11:45 Spíker 3

11:45 - 12:15 Spíker 4

11:45 - 12:15 Spíker 4

12:15

12:15

Záver a poďakovanie

Záver a poďakovanie

Miesto a termín dodania predmetu zákazky spolu s dodacím listom a faktúrou:
Dodanie predmetu zákazky podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa v termínoch
22.04.2022 a 29.04.2022 na adrese Hlavná 139, 080 01 Prešov. Predloženie faktúry a dodacieho
listu dňa 29.04.2022.

Mgr. Jozef Šimko
Riaditeľ IPC, z.z.p.o.
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