
Výzva na vypracovanie cenovej ponuky pre dodanie služieb  

v rámci prieskumu trhu 

 

A) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Občianske združenie MAS LEV, o. z. 

Sídlo organizácie: Námestie Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

IČO: 42084636 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hradiská 

Telefón: +421 53 46 99 066 

Fax: +421 53 46 99 065 

e-mail: hradiska@maslev.sk 

B) Predmet zákazky: Pomoc pri zabezpečení informovanosti,  publicity 

a organizačno-propagačného manažmentu podujatia LeaderFEST 2012 Levoča 

C) Hlavná činnosť : 

 organizovanie aktivít publicity  

 zabezpečovanie základných nástrojov publicity – plagáty, pozvánky, publikácie,  ostatné 

formy propagácie 

 oslovenie ubytovacích zariadení pre rezervácie lôžok, ich postupné obsadzovanie 

a organizácia – informačné spracovanie spôsobu ubytovania, informovanosť cieľovej skupiny 

ohľadne cien, kapacity, úrovne, poskytovaných služieb a ďalších možností  

 oslovenie reštauračných zariadení pri zabezpečovaní stravy pre účastníkov LeaderFESTu 2012 

– informačné spracovanie spôsobu stravovania účastníkov aktivity 

 pomoc s obsadením remeselného trhu oslovovaním identifikovaných remeselníkov z územia 

MAS LEV – mediálna informovanosť o aktivite 

 zabezpečenie oslovenia a publicity  remeselníkov zo všetkých MAS a ich usporiadanie 

 informovanosť a publicita voľných programov vo forme fakultatívnych výletov smerom 

k cieľovej skupine 

 oslovovanie a publicita folklórnych súborov pre účasť na kultúrnom programe 

 príprava, tvorba tlačových a mediálnych oznamov a správ a ich umiestnenie do mediálneho 

prostredia 

 ďalšie organizačné zabezpečenie v zmysle potrieb a pokynov predsedu MAS 

 spolupráca s pracovníkmi kancelárie MAS pri zabezpečovaní jednotlivých úloh 

 mediálny servis, monitoring médií a uverejnených správ 

 príprava tlačovej konferencie 

 organizačno-propagačný manažment k realizácii workshopov 



 zabezpečenie propagačného  a informačného materiálu od potenciálnych donorov 

 príprava propagačných balíčkov pre účastníkov aktivity 

 

D) Časové vymedzenie služby a forma zmluvného vzťahu: zmluva pracovného 

charakteru na obdobie od  01. 01. 2012  –  30.06.2012 

E) Termín dodania cenových ponúk: cenové ponuky prosíme dodať osobne/poštou vo vyjadrení 

celkovej ceny aj s DPH, bez DPH do 30.12.2011 do kancelárie MAS (adresa v zmysle bodu A.) 

F) Podmienky na uchádzača:  

Nie sú požadované špecifické podmienky. Výhodou sú organizačné schopnosti a prax v oblasti publicity 

plánovania i organizácie práce, znalosť územia MAS LEV. 

G) Odhadovaný rozsah prác : 800 hod/zmluva 

H) Limit pre cenu práce : do 5 000 € 

 

 

 

 

 

Ing. Andrea Hradiská, PhD.     

predseda OZ MAS LEV, o. z.          16.12.2011 


