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Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Adresa:  Špitálska 8,  812 67 Bratislava 
IČO:  307 94 536 
Kontaktná osoba:  Ing. Veronika Blahutiaková, Ing. Nataša Košecová 
Telefón:  02/20 444 862, 02/20 444 825 
Fax:  02/20 444 222 
Elektronická pošta:  veronika.blahutiakova@upsvr.gov.sk,  

natasa.kosecova@upsvr.gov.sk 
Internetová adresa:  www.upsvar.sk  

   
 
 
2. Názov zákazky: 

„Prenájom priestorov a s tým súvisiacich služieb  
na realizáciu Veľtrhu práce Job Expo 2014“ 

 
3. Opis predmetu zákazky: 
  
 A. Prenájom a súvisiace služby na Veľtrh práce – Job Expo 2014 s možnosťou: 
  
 3.1  Minimálne 150 štandardne vybavených prezentačných stánkov (minimálna výbava 

stánku: stôl a 4 stoličky, vešiak, uzamykateľný odkladací priestor, prezentačný pult, 
odpadkový kôš, elektrická prípojka a predlžovací kábel, osvetlenie) z toho: 
- 100 stánkov rozmerov 3x3 m,  
-   40 stánkov rozmerov 5x4 m,  
-   10 stánkov – neštandardný rozmer (do 30 m²/1 stánok);  
 

 3.2    Ulička medzi stánkami v šírke minimálne 6m;  
 

3.3   4x priestory pre prijímacie pohovory rozmerov 3x3 m vybavené stolom                  
a 4 stoličkami; 

 
3.4   2 seminárne miestnosti 10x10 m, v každej miestnosti min.50 stoličiek, 1 stôl + 

stolička pre prezentujúceho, osvetlenie, elektrická prípojka a predlžovací kábel; 
 

 3.5    10 miestností na testovanie účastníkov o rozmeroch minimálne 5x10 m (minimálna    
               výbava miestnosti: 4 stoly, 8 stoličiek, osvetlenie, elektrická prípojka a predlžovací    
               kábel); 

 
 3.6  Pódium o rozmeroch 2x5 m na predstavovanie zamestnávateľov, pod pódiom   

minimálne 50 stoličiek, stolík a stolička a na pódiu stolík a stolička                       
pre prezentujúceho, osvetlenie, elektrická prípojka a predlžovací kábel; 
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 3.7 Priestory pre zázemie objednávateľa vrátane priestorov pre občerstvenie minimálne 
20x10 m, 5 stolov, 20 stoličiek, 5 stand by table; 

 
 3.8 Priestory pre detský kútik v rozmeroch 5x4 m; 
 
      3.9   Možnosť umiestnenia tlačených informácií, ktoré si budú návštevníci opisovať       

       (najmenej 15 m dlhá plocha vo výške max. 2 m); 
 
      3.10 Výzdoba, dekorácie priestorov,  názvy stánkov (límce), číslovanie stánkov a s tým  
              súvisiace grafické práce; 

 
 3.11 Označenie vstupného areálu panelom "Veľtrh práce - Job Expo 2014" (termín 

konania a časy vstupov) s rozmermi 10x1 m pre umiestnenie nad vstup do areálu, 
kde sa bude podujatie konať; 

 
 3.12 Bezplatné kopírovacie služby  pre účastníkov na 2 kopírovacích zariadeniach; 

 
 3.13 Prívod vody do stravovacieho centra;  

 
      3.14 Stravovacie centrum pre 500 osôb v čase od 10,00 h do 14,00 h dňa 29.4.2014             

       a  od 10,00 h do 13,00 h dňa 30.4.2014; 
 

      3.15 Bezplatné parkovanie v areáli na ploche minimálne 2 000 m2 pre osobné autá       
               a minimálne 10 autobusov súčasne; 

 
      3.16 WiFi v priestoroch stánkov, seminárnych miestností a konferenčnej sály. 

 
 
B. Prenájom Konferenčnej miestnosti a služby s tým súvisiace dňa 29.4.2014: 
 
3.17 Počas otvorenia podujatia pódium s rečníckym pultom, 250 stoličiek v publiku; 
 
3.18 Počas konferencie pódium s rečníckym pultom, predsednícky stôl pre 6 osôb,            

    6 stoličiek, 250 stoličiek v publiku; 
 

3.19 Počas večerného rautu pódium a v publiku 150 stoličiek a cca 25 stolov; 
 
3.20 Uzamykateľný priestor min 1x1 m. 
 

 
Služby súvisiace s prenájmom: 
 

a) v celom prenajatom priestore a na parkovacích plochách počas celého trvania 
prenájmu zabezpečenie zdravotnej služby, strážnej služby, upratovacej služby, služby 
WC,  požiarnej služby, technika, elektrikára, vodára. 
 

b) Zabezpečiť v celom prenajatom priestore v uvedenom termíne nerušenú dodávku 
elektrickej  a tepelnej energie 
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Prenájom priestorov a súvisiace služby požadujeme na dni  29. – 30.4. 2014  v čase   
od 8,00h do 18,00h dňa 29.4.2014 a od 8,00 hod do 14,00h dňa 30.4.2014  s tým, že 
prenajaté priestory budú nájomcovi odovzdané  protokolárne v termíne do 28.4.2014 
do 9,00 hod a bude umožnený vstup nájomcu  do prenajatých priestorov.  

 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za 1m2    
   
5. Podmienky účasti záujemcov: 

- doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, resp. iný doklad, ktorý oprávňuje  záujemcu 
nehnuteľnosť prenajímať.  
 

6. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 21. novembra 2013   
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
- zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.  
- osobné doručenie – do podateľne na Župnom námestí 5-6, Bratislava 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zmysle Prílohy č.1. 
 

7. Označenie ponúk:  adresa verejného obstarávateľa, adresa uchádzača,  
 označenie „Neotvárať - PRENÁJOM“ 
 
8. Dátum vyhotovenia Výzvy na predkladanie ponúk:  12.november 2013 
 
9. Meno a podpis zodpovednej osoby za vykonanie prieskumu trhu:  

 
                          
 
 
  Ing. Nataša Košecová 
           vedúca oddelenia sprostredkovateľských služieb 
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           Príloha č.1 
Rozpis cenovej ponuky na prenájom priestorov -  Veľtrh práce Job Expo 2014 
A. Prenájom a súvisiace služby na Veľtrh práce – Job Expo 2014 na dni 29. a 30.4.2014 
Prenajaté priestory musia byť v jednom areáli tak, aby bol zabezpečený  jeden vstup a výstup 
(výstup iný ako vstup) 
Min. 150 štandardne vybavených prezentačných stánkov (minimálne stôl a 4 stoličky, vešiak, 
uzamykateľný odkladací priestor, prezentačný pult, odpadkový kôš, elektrická prípojka 
a predlžovací kábel, osvetlenie 
z toho:  100 stánkov rozmerov 3x3 m, 40 stánkov  rozmerov 5x4 m, 10 stánkov - neštandardný 
rozmer (do 30 m²/1 stánok)                                                             
Ulička medzi stánkami v šírke minimálne 6m 
4 x priestory pre prijímacie pohovory  rozmerov 3 x 3 m vybavené stolom a 4 stoličkami 
2 seminárne miestnosti o rozmeroch minimálne 10x10 m , v každej miestnosti  min.50 stoličiek, 1 
stôl + stolička pre prezentujúceho, osvetlenie, elektrická prípojka a predlžovací kábel 
10 miestností na testovanie účastníkov (minimálne 4 stoly, 8 stoličiek, osvetlenie, elektrická 
prípojka a predlžovací kábel ) min. 5 x 10m 
Pódium  o rozmeroch 2 x 5 m na  predstavovanie zamestnávateľov, pod pódiom min. 50 , 
stoličiek, stolík a stolička a na pódiu stolík a stolička pre prezentujúceho, osvetlenie, elektrická 
prípojka a predlžovací kábel 
Prenájom priestorov pre zázemie objednávateľa vrátane priestorov pre občerstvenie min 20 x 10 
m, 5 stolov, 20 stoličiek, 5 stand by table 
Priestory pre detský kútik v rozmeroch 5x4 m 
Možnosť umiestnenia tlačených informácií, ktoré si budú návštevníci opisovať (najmenej 15 m 
dlhá plocha vo výške max. 2 m);    
Výzdoba, dekorácie priestorov, názvy stánkov (límce), číslovanie stánkov a s tým súvisiace 
grafické práce 
Označenie vstupného areálu panelom "Veľtrh práce – Job Expo 2014“(termín konania a časy 
vstupov) s rozmermi 10x1 m pre umiestnenie nad vstup do areálu, kde sa bude podujatie konať 
V celom prenajatom priestore a na parkovacích plochách počas celého trvania prenájmu 
zabezpečenie zdravotnej služby, strážnej služby, upratovacej služby, služby WC, požiarnej 
služby, technika, elektrikára, vodára.  
Bezplatné kopírovacie služby pre účastníkov na 2 kopírovacích zariadeniach   

Prívod vody do stravovacieho centra 
Stravovacie centrum pre 500 osôb v čase od 10,00 h do 14,00 h dňa 29.4.2014 a od 10,00 h do 
13,00 h dňa 30.4.2014 
Bezplatné parkovanie v areáli na ploche min. 2000 m² pre osobné autá a minimálne 10 autobusov 
súčasne 
WiFi v priestoroch stánkov, seminárnych miestností a konferenčnej sály,  
B. prenájom Konferenčnej miestnosti a služby s tým súvisiace dňa 29.4.2014  

                     počas otvorenia podujatia pódium s rečníckym pultom, 250 stoličiek v publiku 
                     počas konferencie pódium s rečníckym pultom, predsednícky stôl pre 6 osôb,  
                     6 stoličiek, 250 stoličiek v publiku 
                     počas večerného rautu pódium a v publiku 150 stoličiek a cca 25 stolov 
                     uzamykateľný priestor min 1 x 1m 
Celková pevná krytá plocha v m² 
Celková plocha na  parkovanie v m² 

Cena s DPH v € za m² 
SPOLU cena za prenájom s DPH: .................... m² 
 


