










Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky 

 

OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 

 

V rámci Michalskej veže zriadila v r. 2016 Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) 

v spolupráci s Mestským múzeom Bratislava ( MMB) Korunovačný foto-video point reprezentujúci 

Bratislavu  ako Korunovačné mesto.  Ide o vizuálne a obsahovo pútavý turisticky atraktívne miesto 

prezentujúce HISTORICKÚ tému KORUNOVÁCIÍ. Korunovačný point je prepojením historických 

priestorov a nových moderných technológií  v Michalskej veži, ktorá bola historicky neoddeliteľnou 

súčasťou Korunovačnej cesty všetkých, v Prešporku korunovaných, kráľov. 

Požiadavka na poskytovanie brigádnických služieb Korunovačného pointu: 

 

Od 05/2017 skúšobná prevádzka: 

Otváracie hodiny:  Piatok   10.00 - 17.00 
       Sob – Ned 11.00 – 18.00 

 

06/2017 – 09/2017 

Otváracie hodiny:  Ut – Piat  10.00 -17.00 

   Sob – Ned  11.00 – 18.00 

 

Zodpovedný briádnik, ktorý bude počas prevádzkových hodín prítomný v pointe, bude mať na 

starosti: 

1. Informovanie návštevníkov o téme korunovácií v Bratislave. 

2. Prezentovanie bodov záujmu dotýkajúcich sa produktov a atraktivít viažucich sa k téme 

korunovácií. 

3. Otvorenie a zatvorenie Korunovačného pointu počas otváracích a zatváracích hodín. 

4. Kontrolu lístkov (predaj lístkov v pokladni Múzea zbraní na poschodí v Michalskej veži). 

5. Obsluhu foto-video zariadenia, obsluhu kostýmov - aby sa každý návštevník mohol odfotiť 

v dobovom kostýme (k dispozícii na vešiaku pánsky, dámsky, dievčenský, chlapčenský), 

nahrať video a zaslať na mail.  

6. Obsluhu tlače fotiek, dokladanie fotopapiera, obsluhu tlačiarne. Každý platiaci návštevník si 

môže svoju fotku v dobovom kostýme vytlačiť a zobrať na pamiatku. 

7. Dbať na šetrnné zaobchádzanie s vybavením pointu. 

8. Hmotnú zodpovednosť za vybavenie pointu.  

Požiadavka na osobu vykonávajúcu personálnu obsluhu foto-video pointu: 

Zodpovedný, spoľahlivý 

Komunikatívny 

Príjemné vystupovanie 

Jazykové schopnosti (min. aktívna znalosť angličtiny) 
Základná technická zručnosť (obsluha foto-video zariadenia veľmi jednoduchá) 

 



Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky 

   

Návrh ceny (vyplní uchádzač). 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača nacenenie zákazky Zabezpečenie funkčnosti 

korunovačného foto-video pointu a prezentácie témy „Korunovačná Bratislava“, ktoré zahŕňajú 

činnosti podľa prílohy č. 1 tejto výzvy: 

 

Identifikačné údaje: 

 

Názov uchádzača:  STU company s.r.o. 

Sídlo: Borová 20, 010 07 Žilina 

IČO: 46 127 101 

Kontaktná osoba: Mgr. Dávid Hriník 

Tel.: 00421 948 449 943 

Email: stucompany@stucompany.sk 

 

Položka Množstvo Jednotka 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Jednotková 

cena v EUR 

s DPH 

Cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

Cena 

celkom 

v EUR 

s DPH 
Zabezpečenie funkčnosti 

korunovačného foto-

video pointu a 

prezentácie témy 

„Korunovačná 

Bratislava“ 

777 hod. 7,00 € 8,40 € 5439,00  6526,80 

Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH* 
 

€ 

 

Sme/ nie sme platca DPH 

*Vyhodnocovacie kritérium 

 

V ................... dňa ................. 

 

 

         ....................................................          .......................................................... 

 pečiatka, meno  a priezvisko    podpis štatutárneho zástupcu 


