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Opis predmetu zákazky : Kampa ň Európsky týžde ň mobility a vzdelávanie v oblasti 
trvalo udržate ľnej mobility  
 
 
 

OPIS 

Zostavenie programu a odborná realizácia 2 odborných workshopov k téme udržateľná 
mobilita, príklady dobrej praxe efektívnych trvalých opatrení a podujatí 
Odborné zabezpečenie a realizácia  dvoch ½ denných online odborných vzdelávacích 
workshopov v pracovný deň (utorok – štvrtok)  

Termíny pre realizáciu workshopov v čase od 9,00 do 13,00 hod: 

- Júl 2021 

- November 2021 

Víťazný uchádzač zabezpečí: 

- počas každého workshopu minimálne 3 odborné prednášky/prednášajúcich na tému 
udržateľná mestská mobilita s dôrazom na úspešné podujatia, ako aj efektívne trvalé opatrenia 
realizované alebo prezentované počas Európskeho týždňa mobility na Slovensku aj  v 
zahraničí (ich význam, prínos, dopady)  
- zriadiť online prenos, vrátane zabezpečenia nástroja na tlmočenie počas konania online 
workshopu 
- zabezpečenie tlmočníka a facilitátora pre každé z podujatí 
- spoluprácu pri distribúcii pozvánok na podujatia  
- rozdistribuovanie linku na prihlásenie sa pre účasť na podujatí registrovaným účastníkom 
v dostatočnom časovom predstihu 
- písomné vyhotovenie výstupov z podujatia  
- odovzdanie zoznamu účastníkov obstarávateľovi 
 
Ďalšie požiadavky a informácie 
• Návrh  konkrétnych termínov, prednášajúcich a návrh programu jednotlivých workshopov 

predloží víťazný uchádzač obstarávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 20 kalendárnych dní 
vopred a až po odsúhlasení obstarávateľom ich tento zabezpečí. 

• Organizáciu a zabezpečenie spojenia pre účastníkov online workshopov zabezpečí 
víťazný uchádzač. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P.č. Predmet 
zákazky  

 
 
 
 

Množsto 
 

Celková cena za položku 
v EUR 

bez DPH 

Výška DPH v 
EUR 

Celková cena za položku 
v EUR 
s DPH 

1 Workshop 1 
 

 

 

 
 

1 celok 
985,00 - 985,00 

2 Workshop 2 
 

 

 

 
 

1 celok 
985,00 - 985,00 

SPOLU 1970,00 - 1970,00 

 Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s dodaním 
predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných služieb požadovaných 
v rámci dodania k predmetnej zákazke. V cene dodania predmetu zákazky sú zahrnuté aj náklady na dodanie 
predmetu zákazky do miesta dodania 
 

* Som platcom DPH v Slovenskej republike: 
áno  nie  (nehodiace sa prečiarknite) 
 
 
V ............................... dňa …………………………. 
       .................................................. 
                       Mgr. Michal Majer, konateľ spoločnosti 
        B- cyklo s.r.o. 


