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Výzva na prieskum trhu 

1. Identifikačné údaje CVTI SR: 

Centrum vedecko-technickych informácií 

Lamačská 8/A 

811 04 Bratislava 

Telefón: 02/ 69253 139  

2. Kontaktná osoba: Ing. Eva Kalužáková 
3. Predmet zákazky: 

vytvorenie návrhu a autorskej realizácie programu typu interaktívnej výstavy, vedeckej 

show, tvorivej dielne a pod. pre 3. Transnational Pilot SEE Science Festival vedy pre 
slovenského partnera nadnárodného projektu „Boosting innovation through capacity building 

and networking of science centres in the SEE region“ 

Tretí nadnárodný pilotný SEE Science festival vedy sa bude konať v meste Burgas 
v Bulharsku v dňoch 26.-27.9.2013. Témou festivalu je „veda súvisiaca s morom“. Cieľom 

festivalu je zvyšovať povedomia verejnosti o vede, inováciách a technológiách.  

4. Opis predmetu zákazky: 

Súčasťou programu majú byť demonštrácie, ktoré budú názorným spôsobom demonštrovať 
fyzikálne a chemické prejavy mora, života v mori, vedecké prístupy, technologické aplikácie 
a pod. v kontexte s morom. 

Program musí byť vhodný pre širokú verejnosť a zvlášť pre deti, rodiny a školskú mládež; 
musí mať jasnú pro-vedeckú koncepciu a jasné vedecké / poznávacie / etické  posolstvo 

a musí byť jasný spôsob ako budú návštevníci vťahovaný do vedy. 
 

Všetky informácie a podklady k programu budú odovzdané v slovenskom a anglickom jazyku 

do 13.09.2013 
Vybraný autor sa zaviaže  

- spracovať podklady k programu v anglickom jazyku pre realizátorov programu 
a v slovenskom jazyku pre objednávateľa;  

- osobne sa bude podieľať na realizácii programu počas 3. nadnárodného pilotného 

festivalu vedy SEE Science v dňa 26.-27.9.2013  v Burgase 
- v deň pred začatím festivalu zaškolí pre účely programu 4 domácich animátorov.  

 
5. Miesto realizácie: Burgas v Bulharsku 
6. Ponuka bude obsahovať : 

- opis programu, 
- vysvetlenie, akým spôsobom sa majú napĺňať stanovené ciele festivalu, 



- referencie na program / autora / realizátorov, 

- určenie ceny. 
Uchádzač určí cenu v štruktúre:  

      Cena za vytvorenie návrhu a autorskú realizáciu programu s DPH. 
 
     Spôsob určenia ceny 

Cena za predmet zákazky bude stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, 
v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač urči cenu v ponuke v EUR s DPH.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. 
 

Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov. Uchádzač nebude oprávnený 
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul 

započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť 
primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku 

 v súlade so zákonom o cenách. 

 
7. Termín na predloženie ponuky: 23.7.2013 

 


