Technická špecifikácia turistickej vývesnej mapy so stojanom
Turistická mapa musí zobrazovať predmetné územie. Mapa musí byť vo farebnom prevedení v
mierke M 1 : 40 000, rozmerov 1700 x 1100 mm. Mapa musí byť kvôli odolnosti voči vlhkosti a
voči slnečnému žiareniu zalaminovaná fóliou s UV odolnosťou. Pre zabezpečenie stability musí
byť nalepená na kompozitnej doske.
Turistická mapa musí obsahovať všetky údaje dôležité pre turistov – priebeh turistických
značkovaných trás (TZT) a ich farebné rozlíšenie podľa normy STN 01 8025 Turistické značenie,
turistické informačné miesta (TIM) aj s ich pomenovaním, časy potrebné na prekonanie
vzdialenosti medzi jednotlivými TIM-ami. Mapa musí obsahovať mapový kľúč a povinnú publicitu
o projekte (logá Klubu slovenských turistov a Operačného programu Interreg V-A PL-SK +
informáciu o projekte). Mapa musí obsahovať všetky požadované turistické informácie
aktualizované Sekciou značenia Klubu slovenských turistov.
Mapa je uchytená v ráme mapy. Rám mapy je z hliníkového profilu s povrchovou úpravou
eloxovaním, rozmery 1800 x 1200 mm. Zadná časť rámu je oceľový plech hrúbky 0,55 mm s
vrstvou zinku a povrchovou úpravou odtieňa RAL9006.
Pre umiestnenie mapy v teréne je potrebné dodať aj stojan vývesnej turistickej mapy. Stojan musí
mať bezúdržbové prevedenie. Má byť vyrobený z hliníkových plocho-oválnych profilov 55x20x2
mm, s povrchovou úpravou prírodným eloxovaním (vo farbe kovu). Nohy stojana z dôvodu
pevnosti musia byť v spodnej časti zosilnené oceľovým profilom s povrchovou úpravou
exteriérovou práškovou farbou odtieňa RAL9006. Na spodnej časti oceľového profilu nôh je platňa
200x200mm (pre stabilizáciu stojana v zemi). Výška nôh 2750 mm, z toho na zapustenie do terénu
650 mm. V hornej časti sú nohy stojanu prepojené tromi priečkami (hliníkové profily) , na ktoré sa
montuje rám s mapou. Z hornej strany je stojan chránený strieškou z hliníkového plechu rozmerov
300x2000 mm s povrchovou úpravou exteriérovou práškovou farbou odtieňa RAL3000.
(viď ilustračné foto, ktoré je súčasťou tejto technickej špecifikácie).
Jednotlivé časti stojana a rámu mapy sú navzájom spojené skrutkami so zapustenou hlavou, aby
bola zabezpečená ľahká montáž a aj spätná demontáž. Hlavy skrutiek je potrebné prekryť
plastovými krytkami.
Podmienky dodania:
• Dodávka v rozmontovanom stave.
• Celkový počet vyrábaných kusov: 4
• Termín dodania: do 21 dní od obdržania objednávky.
Lokalitu máp (nadefinovaný mapový výrez; stred mapy) dodá Klub slovenských turistov. Všetky
mapy zobrazujú turistické oblasti severovýchodného Slovenska. Podklady k povinnej projektovej
publicite (logá + informácia) taktiež dodá KST.
Náležitosti cenovej ponuky
• Celková cena za 1 mapu so stojanom je súčet ceny za stojan so strieškou + rám mapy +
zalaminovaná mapa nalepená na kompozitnej doske + spojovacie prvky + doprava na miesto
určenia (okres Humenné a Stropkov).
• Uviesť v ponuke osobitne cenu bez DPH, hodnotu DPH a cenu spolu s DPH.

Ilustračné fotografie obstarávaných máp so stojanmi:

