Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Opis predmetu zákazky
1. Názov predmetu zákazky:
„Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie SIEA Technológia verzus
humanita, vrátane zabezpečenia služieb zahraničných expertov“
2. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie SIEA
Technológia verzus humanita, vrátane zabezpečenia služieb zahraničných expertov, ktorá sa
bude konať v termíne 19. novembra 2018 vo Vedeckom parku UK v Bratislave,
v predpokladanom čase od 08:30 do 17:00 (ďalej ako „Konferencia“). Predpokladaný počet
účastníkov Konferencie, pre ktorých je potrebné zabezpečiť nižšie uvedené plnenia je približne
120 osôb. Konferencia bude zahŕňať aktuálne témy inovácií v technológiách a priemysle.
3. Miesto konania Konferencie:
Miesto konania konferencie je špecifikované nižšie.
4. Požiadavky na predmet zákazky
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie Konferencie, vrátane
zabezpečenia služieb zahraničných expertov. Účastníkmi Konferencie budú zástupcovia
slovenských podnikateľov, univerzít, verejnej správy a médií.
Poskytovateľ zabezpečí technicko-organizačné zabezpečenie podľa požiadaviek organizátora
a koordináciu priebehu Konferencie. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní svojich plnení
dohliadať predovšetkým na plynulý priebeh Konferencie, a inými zúčastnenými subjektami,
zamedziť časovým nezrovnalostiam priebehu Konferencie.
Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť v súlade s platnými právnymi predpismi
pre verejného obstarávateľa v potrebnom rozsahu súhlas so spracovaním osobných údajov
od všetkých zúčastnených osôb (predovšetkým personálu a rečníkov), minimálne po dobu ich
spracovania verejným obstarávateľom na účely preukázania vynakladania poskytnutého
nenávratného finančného príspevku v súvislosti s realizáciou národného projektu Zvýšenie
inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, v operačnom programe Výskum a inovácie, kód
ITMS2014+: 313000I692, a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa zákona NR SR
č. 292/ 2014 Z. z. v súlade s ustanovením §47 ods. 2 a 4. a v zmysle platnej a účinnej Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.205/ 2017 – 2060- 2242, ktorého
poskytovateľom je MŠVVaŠ SR v zastúpení MH SR.
Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť prevod nevýhradných licenčných práv k prednáškam
zahraničných expertov vystupujúcich na konferencii.
4.1 Vybavenie priestorov pre priebeh Konferencie
Konferencia sa uskutoční vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava. Priestory
zabezpečuje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ požaduje vybavenie týchto priestorov poskytovateľom:
a) Konferenčná sála, bude vybavená tak, aby spĺňala tieto požiadavky:
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- v konferenčnej sále je umiestnené vyvýšené pódium pre rečníkov a moderátora, toto
pódium musí byť zariadené mobiliárom v zložkách: kreslá pre panelistov
v predpokladanom počte 6 ks a konferenčné stolíky v predpokladanom počte 2 ks
- zariadenie pre príjem tlmočenej prednášky v jazykoch anglickom a slovenskom pre 120
účastníkov Konferencie (tzv. headset, resp. slúchatka s krabičkou počúvanie
tlmočenia);
- osvetlenie konferenčnej sály, bodové osvetlenie prednášajúcich a možnosť stlmiť
svetlá v prípade obrazovej projekcie;
- audiovizuálnu techniku pre ozvučenie konferenčnej sály vrátane 6 prenosných
mikrofónov (k dispozícii musia byť hand mikrofóny a tiež klopové mikrofóny, aj
madona (hlavový dynamický mikrofón));
- umiestnenie prezentačnej techniky:
 1 ks notebook vhodný na prezentácie vo formátoch min. ppt, .pdf, videí
so zvukovým výstupom, atď.;
 1 ks LED obrazovky (min 3 x 3m) v strede pódia
 1 ks laserové ukazovátko;
 1 ks technické zabezpečenie premietania na LED obrazovke;
 1 ks LCD displeja pre panelistov pre sledovanie prezentácií ostatných rečníkov;
- zariadenie pre obrazovú réžiu na plynulý prechod prezentácií a grafických podkladov
premietaných na plátno a obrazovky pre rečníkov;
- umiestnenie loga Konferencie s informáciou o konaní Konferencie (schválené
verejným obstarávateľom) na viditeľnom mieste, najmä na pódiu, pred vstupom
do budovy konania Konferencie alebo do miestnosti konania Konferencie;
Konferenčná sála bude k dispozícií pre organizátora Konferencie a poskytovateľa, v deň
konania Konferencie (19.11.2018) minimálne od 6:00 do 18:00 hod.
b)

Verejný obstarávateľ zabezpečí miestnosť, ktorá bude slúžiť ako šatňa, pričom požaduje
od poskytovateľa zabezpečiť:
- Vešiaky a šatňové lístky pre 120 osôb, tzn. účastníkov konferencie (max. rozmery 1
vešiaka sú 1700x600x1800mm)

Verejný obstarávateľ zabezpečí pracovníka v šatni, od poskytovateľa žiada iba prenájom
vešiakov a šatňových lístkov.
4.2 Zabezpečenie personálu pre konanie Konferencie:
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť personál:
a) Supervízora – 1 osobu zodpovednú za plynulý priebeh Konferencie, predovšetkým
komunikáciu s organizátorom, zahraničnými prednášajúcimi a ostatnými zúčastnenými
osobami. Supervízor zodpovedá za funkčnosť technického vybavenia. Osoba supervízora
musí mať kvalifikáciu senior produkčného zamestnanca;
b) Režiséra – 1 osobu zodpovednú za plynulý a nerušený priebeh Konferencie, predovšetkým
správne načasovanie a minutáž obrazovej réžie na obrazovkách, poradie rečníkov;
c) Technickú obsluhu - 1 osobu, technicky zdatnú. Táto bude mať na starosti bezproblémový
priebeh Konferencie z technického hľadiska, v prípade poruchy technického vybavenia
zabezpečí jeho okamžitú opravu, výmenu alebo iný spôsob nahradenia výpadku
technického vybavenia;
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d)

Tlmočníkov – 2 osoby pre simultánny preklad z anglického do slovenského jazyka
a zo slovenského do anglického jazyka. Verejný obstarávateľ požaduje minimálne 5 ročnú
prax simultánneho tlmočenia na medzinárodnej úrovni.

Personál musí mať predchádzajúce skúsenosti s rovnakým alebo podobným typom podujatí.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol personál (vrátane tlmočníkov) k dispozícií počas celej
doby trvania Konferencie, od 8:30 do 17:00 hod.
Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam personálu spolu s ich
životopisom preukazujúcim splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, a to
pred uzavretím zmluvy v lehote uvedenej vo Výzve na poskytnutie súčinnosti.
4.3 Tlač a distribúcia programu
Verejný obstarávateľ požaduje pre účely konania Konferencie zabezpečiť:
Tlač a distribúciu programu Konferencie s presným časovým harmonogramom podujatia
v počte 120 ks, prípadne s ďalšími dôležitými informáciami na základe komunikácie s verejným
obstarávateľom. Harmonogram musí byť vytlačený na reprezentatívnom, kvalitnom papieri
s gramážou minimálne 100 g/m2 a bude k dispozícii pri registrácii účastníkov. Predpokladaný
formát programu Konferencie je A5 a v maximálnom rozsahu 8 strán. Grafické podklady dodá
verejný obstarávateľ minimálne 3 dni pred konaním Konferencie.
4.4 Zabezpečenie odborných prezentácií zahraničných expertov na konferencií
Verejný obstarávateľ požaduje pre účely konania Konferencie zabezpečiť odborné prezentácie
zahraničných expertov, ich účasť na Konferencii a všetky s tým súvisiace služby:
a)

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie účasti autora publikácie Technology vs.
Humanity Gerda Leonharda na celodennej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 19.11.2018
v Bratislave. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje zabezpečenie autorovej odbornej
prednášky s prezentáciou, vrátane nevýhradnej licencie k prednáške, ako aj všetkým
autorským výkonom Gerda Leonharda a ich prevod na verejného obstarávateľa.
Konferencia, ktorá sa uskutoční 19.11.2018 v Bratislave, bude prebiehať od 8:30 do 17:00
toho istého dňa, pričom prednáška autora Gerda Leonharda by sa mala konať
v dopoludňajších hodinách. Odborná prednáška musí byť v rozsahu minimálne 60 minút
a úspešný uchádzač zabezpečí aj autorovu účasť v ďalšej odbornej diskusii počas konania
konferencie. Autor by mal po skončení svojej prednášky zotrvať v priestoroch podujatia
do jeho skončenia, kde bude k dispozícií na novinárske rozhovory a osobné konzultácie
s účastníkmi podujatia.
Prednáška by mala zahŕňať témy ako umelá inteligencia, virtuálni asistenti, digitálna
bezpečnosť, súkromie a identita človeka v digitálnom svete a ďalšie oblasti týkajúce sa
futurológie. Súčasťou prednášky bude aj prezentácia autorovej publikácie Technology vs.
humanity. Odborná prezentácia má byť formátu ppt, pptx alebo prezi. Úspešný uchádzač
zároveň s prezentáciou sprostredkuje aj licencie na jej použitie a licencie na vykonanie
audiovizuálneho záznamu z odbornej prednášky.
Poskytovateľ zabezpečí aj autorovu prípravu na podujatie, vrátane tvorby prezentácie
a jej slovenskej verzie. Tiež zodpovedá za komunikáciu, sprostredkovanie informácií medzi
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autorom a verejným obstarávateľom a sprostredkuje online a telefonické konzultácie
ohľadom účasti Gerda Leonharda na konferencii a jeho prípravy na podujatie v priebehu
dvoch týždňov pred termínom konania konferencie. Poskytovateľ tiež sprostredkuje
poradenstvo týkajúce sa zostavenia programu na podujatie zastrešujúce témy jeho
odbornosti – futurológia a inovácie.
b)

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie účasti odborníčky na inovácie v podnikaní
a podporu medzinárodnej spolupráce a spolupráce verejného a súkromného sektora,
Izraelčanky Nili Shalev na celodennej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 19.11.2018
v Bratislave. Verejný obstarávateľa ďalej požaduje zabezpečenie autorkinej odbornej
prednášky s prezentáciou, nevýhradnej licencie k prednáške, ako aj všetkým autorským
výkonom Nili Shalev a ich prevod na verejného obstarávateľa.
Konferencia, ktorá sa uskutoční 19.11.2018 v Bratislave, bude prebiehať od 8:30 do 17:00
toho istého dňa, pričom prednáška Nili Shalev by sa mala konať v dopoludňajších
hodinách. Odborná prednáška musí byť v rozsahu minimálne 20 minút.
Prednáška by mala zahŕňať témy ako inovácie v medzinárodnom meradle, spolupráca
verejného a súkromného sektora a jej vplyv na rozvoj inovačnej výkonnosti ekonomiky
štátu. Odborná prezentácia má byť formátu ppt, pptx alebo prezi. Úspešný uchádzač
zároveň s prezentáciou sprostredkuje aj licencie na jej použitie a licencie na vykonanie
audiovizuálneho záznamu z odbornej prednášky.
Poskytovateľ zabezpečí aj autorkinu prípravu na podujatie, vrátane tvorby prezentácie.

4

