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Doplňujúce vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk
V súvislosti s opakujúcimi sa otázkami uchádzačov v rámci verejného obstarávania na dodanie publikácie
„Turistický sprievodca“ zverejňujeme pre všetkých uchádzačov nasledujúce vysvetlenie:

▪

termín dodania do 15.08.2021 sa vzťahuje na dodanie 200 ks publikácií, zvyšná časť nákladu
tj. 9 800 ks musí byť dodaná najneskôr do 27.08.2021.

▪

body záujmu (POI – point of interest) zaradené do publikácie sú lokalizované pozdĺž
slovensko-poľskej hranice do vzdialenosti cca 30 km na slovenskú aj poľskú stranu.
Administratívne je to na Slovensku pohraničná časť územia Prešovského samosprávneho kraja
približne od Bardejova po Sninu, v Poľsku je to priľahlá pohraničná oblasť Podkarpatského
vojvodstva.

▪

mapové podklady si uchádzač zabezpečí vo svojej réžii.

▪

mapové výrezy/podklady nemusia byť na každej strane publikácie, je na kreativite uchádzača
s akým návrhom príde, pričom prípustné je aj zaradenie jednej rozkladacej mapy do
publikácie, na ktorej budú vyznačené všetky popisované POI;

▪

preklady, jazykové úpravy resp. korektúry z poľského jazyka do slovenského jazyka je
potrebné realizovať iba v prípade 50 POI z Poľska, informácie k 50 POI zo Slovenska budú
dodané v slovenskom jazyku;

▪

vzor podkladových informácií k jednému z POI tvorí prílohu tohto vysvetlenia.

Vyššie uvedené vysvetlenie je zaslané všetkým priamo osloveným potenciálnym dodávateľom, subjektom
ktoré požiadali o vysvetlenie, ako aj zverejnené na stránke www.kst.sk

V Bratislave, 23.07.2021

Ing. Peter Dragúň
predseda KST

Historické múzeum v Dukle PRÍLOHA DOPLNENIA K VÝZVE-UKÁŽKA ANOTÁCIE POI
Otvorené:

–

utorok

nedeľa,

okrem:

1. januára, Svätá sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. novembra, 24., 25. a 26.
decembra.
Otváracie

hodiny:

XV

IV:
a

10:00
IX:

10:00

15:00
-

16:30

VI - VIII: 10:00 - 17:30
Palác v Dukle
Ak ste v centre Dukly na žltej značke, stojí za to otočiť sa na sever a navštíviť miestne Historické
múzeum. Nachádza sa v paláci a parkovom komplexe, ktorý v 18. storočí prešiel tromi
prestavbami. Jedná sa o neskorobarokové sídlo magnáta vo francúzskom štýle „entre court et
jardin“, keď hlavná budova leží na osi medzi predným nádvorím a záhradou v zadnej časti
paláca. Palác je najkrajšou architektonickou pamiatkou Dukly, je symbolom krásy tohoto mesta.
Múzeom je od roku 1964, kedy tu bola inštalovaná prvá výstava venovaná veľkej karpatskoduklianskej vojenskej operácii. V súčasnosti je múzeum zamerané na históriu Dukly a paláca,
a na vojenskú históriu regiónu počas prvej a druhej svetovej vojny. Expozícia ťažkých zbraní je
na nádvorí paláca. Okrem stálej expozície tu bývajú dočasné výstavy rôzneho zamerania.

