Korigent k opisu predmetu zákazky k Výzve na predloženie cenovej
ponuky:
Organizačné zabezpečenie záverečnej konferencie v online priestore pre projekt „SacraVelo

Verejný obstarávateľ upravuje Opis predmetu zákazky v nasledovnom:
Uchádzač zabezpečí: - pôvodný text
• software na realizáciu záverečnej konferencie v online priestore, ktorá má podporu
simultánneho tlmočenia a musí byť prístupná pre minimálne 100 osôb;
• zabezpečí celkovú evidenciu zúčastnených osôb (menovitý zoznam zúčastnených,
printscreen obrazovky s účastníkmi) a po konferencii odovzdá objednávateľovi;
• testovanie funkčnosti software-u deň pred záverečnou konferenciou pre účastníkov
a tlmočníkov konferencie v rozsahu 1 hodiny;
• 2 osoby pre technickú podporu;
• 2 tlmočníkov pre simultánne tlmočenie z/do slovenského jazyka a z/do maďarského
počas trvania konferencie;
• počas konferencie musí byť zabezpečené zobrazenie loga projektu a povinných prvkov
publicity programu v zmysle Príručky publicity Programu – logo projektu, logo
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, logo a slogan Programu budú poskytnuté
objednávateľom;
• záverečná konferencia musí byť nahratá do video súboru v celej dĺžke, video musí byť
rozdelené podľa hlavných bodov programu. Nahrávku odovzdaná fyzicky aj
elektronicky dodávateľ po konferencii objednávateľovi, avšak najneskôr 30.04.2021.

Upravený text v prvej a poslednej odrážke:
Uchádzač zabezpečí:
• software na realizáciu záverečnej konferencie v online priestore, ktorá má podporu
simultánneho tlmočenia a musí byť prístupná pre maximálne 150 osôb;
• zabezpečí celkovú evidenciu zúčastnených osôb (menovitý zoznam zúčastnených,
printscreen obrazovky s účastníkmi) a po konferencii odovzdá objednávateľovi;
• testovanie funkčnosti software-u deň pred záverečnou konferenciou pre účastníkov
a tlmočníkov konferencie v rozsahu 1 hodiny;
• 2 osoby pre technickú podporu;
• 2 tlmočníkov pre simultánne tlmočenie z/do slovenského jazyka a z/do maďarského
počas trvania konferencie;
• počas konferencie musí byť zabezpečené zobrazenie loga projektu a povinných prvkov
publicity programu v zmysle Príručky publicity Programu – logo projektu, logo
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, logo a slogan Programu budú poskytnuté
objednávateľom;
• záverečná konferencia musí byť nahratá do video súboru v celej dĺžke.video musí
byť rozdelené podľa hlavných bodov programu. Nahrávku odovzdaná fyzicky aj
elektronicky dodávateľ po konferencii objednávateľovi, avšak najneskôr 30.04.2021.

