
EXPO MILANO 2015

                        Agentúra Evka, s.r.o.  Poznámky 

Zmluva o zabezpe čení podporných technických služieb pre realizáciu a prevádzkovanie expozície SR na EXPO Miláno 
2015
Príloha č. 1

 Cena v € bez DPH Cena v € s DPH

Supervízia, koordinácia, logistika a manažment  sprievodných aktivit a autorských projektov "Folklor Symphony" v termíne 
24.6.201, "Aeromobil" v termíne 22.-24.5.2015 a          Sprievodných aktivít v spolupráci s partnermi pavilónu, najmä s ústrednými 
orgánmi štátnej správy, rozpočtovými organizáciami.   

                 94 500,00 € 113 400,00 €         
Doba trvania maximálne 6 mesiacov, od 01.05. 2015 do 31.10.2015; . Človekodeň v sadzbe 
450 €/262 človekodní (Národný deň 131 človekodní,  sprievodné aktivity 79 človekodní)

15.5.2015 (záloha 40%) 31.10.2015

Supervízia, koordinácia, logistika a manažment  projektu "Aeromobil" v termíne 22.-24.5.2015                  23 400,00 € 28 080,00 €           Aeromobil 52 človekodní 24.5.2015

Audiovizuálny systém prezentujúci energiu v zónach  TRADÍCIE, INOVÁCIE, ŠPORT, KULTÚRA, ZÁŽITKY 49 500,00 €                59 400,00 €           

Audiovizálny systém v 5 energy zónach. Autorské fotografie na kľúč,  (autorské práva, grafické 
práce-retuš , popis fotografií, preklad do 5 svetových jazykov (anglický, taliansky, francúzsky, 
ruský a čínsky jazyk). Autorské krátke filmy  (autorské práva na  film, strih, postprodukcia,  
filmová slučka)

15.5.2015

Visitors experience v expozícii pavilónu: Impementácia SW pre Android tablety a obsahové naplnenie tabletov pre jednotlivé QR 
kôdy 

49 600,00 €                59 520,00 €           

Visitors Experience software a obsahová náplň tabletov. Vytvorenie aplikácie pre zobrazenie 
popisných multimediálnych informácií po snímaní modifikovaného QR kódu. Vytvorenie 
obsahu a vizuálna príprava architektúry aplikácie (koncept, rešerše, scenáre, grafické 
spracovanie, retuš, dtp práce, copy, preklady, )

15.5.2015

Exteriérové fixné pódium 182 dní trvania akcie. Osvetlenie, Zvuk, produkcia (Robe colormx 575 AT, ARRI Junior 650 Plus, 
Reproduktory, zosilňovač, mixážny pult, mikrofóny hand +  stojany, zvukový majster, montáž a demontáž pódia, réžía, 
ubytovanie, doprava)

87 200,00 €                104 640,00 €         

Technické zabezpečenie počas  celého trvania EXPA od 01.05. do 31.10. 2015;Technické 
zabezpečenie EXTERIÉR (prípadne interiér) pre workshopy, prezentácie a sprievodnýprogram 
v spolupráci s partnermi.  Osvetlenie, Zvuk, Pódium, produkcia, mixážny pult, mikrofóny hand 
+  stojany, zvukový majster, montáž a demontáž pódia,technický personál, produkcia, 
ubytovanie, doprava technického personálu. Fakturácia mesačne - paušál 14.533,33 €)

31.10.2015

Bike LAB 39 500,00 €                47 400,00 €           

Interaktívna inštalácia Recharge Your Self / Exteriér - návštevníci za pomoci bicyklov vyrábajú 
elektrickú energi,u s ktorou bude poháňaná unikátna atrakcia,  a to všetko len za pomoci 
ľudskej sily a bicyklov. Prístupné bezplatne pre všetkých návštevníkov počas trvania min 7 
dní, predpokladaný termín august 2015.

- 31.8.2015

Warholize me 37 500,00 €                45 000,00 €           

HW/SW snímanie návštevníka, vytvorenie selfie / vlastnej elektronickej fotografie v štýle 
Andieho Warhola, zdielanie prostredníctvom elektonickej pošty a sociálnych sietí, 
medzinárodné autorské práva v súvislosti so svetoznámym umelcom s koreňmi na Slovensku. 
184 dní trvania akcie prístupné bezplatne pre všetkých návštevníkov.

15.5.2015

Making of ( interiér a exteriér pavilónu) 25 600,00 €                30 720,00 €           

Filmový záznam z expozície Interiér/exteriér ako aj sprievodných aktivít  počas celého času 
trvania akcie, filmový zostrih Otváracieho ceremoniálu a Národného dňa. Kameramani, AV 
technika, úprava materiálov - produkcia, postprodukcia, strih, autorské práva, preprava 
techniky a réžijné náklady. Dve čiastkové plnenia: 70% (interiér a exteriér expozície, Otvárací 
ceremoniál, Národný deň, Aeromobil a sprievodné aktivity do 24.6.2015)

30.6.2015 31.10.2015

SPOLU - CELKOVÁ CENA 406 800,00 €              488 160,00 €        

 Dodato čné služby  Predpokladané faktura čné mí ľniky 


