Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie exkurzií pre študentov v rámci projektu Podpora zvyšovania
kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
Zabezpečenie exkurzií pozostáva z dopravných, ubytovacích a stravovacích služieb.
Služby spojené s organizáciou programu jednotlivých exkurzií nie sú predmetom zákazky, tieto si
verejný obstarávateľ zabezpečuje sám – predmetom sú iba dopravné, ubytovacie a stravovacie služby.
Poskytovanie služby bude priebežné počas trvania zmluvy. Rozsah dopravných, ubytovacích služieb,
stravovacích služieb a požiadavky na ubytovacie zariadenie sa líšia podľa druhu exkurzie.
Všeobecné minimálne požiadavky na dopravu:
Verejný obstarávateľ požaduje prepravu osôb autobusom, vrátane batožiny a iných pracovných
predmetov do miesta určenia. Jedná sa o vnútroštátnu a zahraničnú dopravu.
Minimálne požiadavky na autobus: uvedené pri konkrétnej exkurzii
Použitý dopravný prostriedok – autobus, pri uskutočnení prepravy účastníkov konkrétnej exkurzie musí
spĺňať minimálne predpísané hodnoty emisnej triedy EURO požadované pre vjazd a pohyb v centre
miest, prípadne v iných mestách kde sa predpísaná hodnota emisií vyžaduje. Použitý dopravný
prostriedok musí mať výborný technický stav, v prípade nepredvídateľných okolností musí byť
zabezpečené náhradné vozidlo tak, aby nebol narušený priebeh a program exkurzie.
Autobus vrátane šoféra musí byť k dispozícii po celú dobu trvania exkurzie tak, aby bol zabezpečený
plánovaný program exkurzie, pokiaľ nebude uvedené inak.
Všeobecné minimálne požiadavky na ubytovanie a stravovanie:
Požiadavka na ubytovacie zariadenie je bližšie špecifikovaná pri konkrétnej exkurzii. Účastníci
nesmú byť v noci rušení hlukom z reštauračných a pohostinských zariadení alebo diskoték.
Zabezpečenie požadovaných služieb musí byť lokalizované v jednom zariadení (tzn. ubytovacie
služby, stravovacie služby a poskytnuté miestnosti, musia byť lokalizované v jednej budove,
prípadne v jednom areáli).
Pri plnení zmluvy úspešný uchádzač - poskytovateľ služby poskytne verejnému obstarávateľovi
v lehote najneskôr 3 pracovné dni pred odchodom na exkurziu konkrétne informácie
o ubytovacom zariadení, ako je názov, adresa, kontaktná osoba pre zabezpečenie poskytovanej
služby (meno a priezvisko, e-mail, telefón). Ubytovacie zariadenie musí spĺňať minimálne
požiadavky uvedené pri konkrétnej exkurzii.
Požiadavka na stravovacie služby:
V prípade polpenzie – raňajky vrátane pitného režimu (teplé aj studené nápoje), teplá večera
vrátane pitného režimu.
V prípade plnej penzie – raňajky, obed a večera vrátane pitného režimu (teplé aj studené nápoje).
Požiadavky na jednotlivé exkurzie:
Exkurzia č.1: Kurz rezu viniča hroznorodého - enologické praktikum
Lehota plnenia:
27.4. -29.4.2015
Miesto plnenia (trasa):
Slovenská republika a Maďarsko
Nitra – Opatovská Nová Ves - Tibava - Slovenské Nové Mesto –
Erdőbénye – Tolcsva - Malá Tŕňa - Rožňava - Valice/Rimavská SobotaStrekov - Rúbaň - Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
18

mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky
Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
Nitra – Opatovská Nová Ves - Tibava - Slovenské Nové Mesto
Nitra - Opatovská Nová Ves.
Rodinné vinárstvo Ďurík Jana Ďuríková VITIS: prehliadka viníc, matečnice podpníkového viniča,
technického vybavenia viničovej škôlky a vínnej pivnice (Opatovská Nová Ves)
Opatovská Nová Ves - Tibava (Sobrance): Prehliadka vinárskeho podniku a vinohradov
(Východoslovenská vinohradnícka oblasť).
Tibava (Sobrance) - Slovenské Nové Mesto (ubytovanie)
Predpokladaný počet km: 493
2. Deň:
Slovenské Nové Mesto – Erdőbénye (Tokaj Maďarsko) – Tolcsva - Malá Tŕňa - Rožňava.
Slovenské Nové Mesto - Erdőbénye (Tokaj Maďarsko)
Prehliadka vinohradov a pivníc Vinohradníckej oblasti Tokaj v Maďarsku (Erdőbénye)
Erdőbénye (Tokaj Maďarsko) – Tolcsva
Prehliadka vinohradov a pivníc Vinohradníckej oblasti Tokaj v Maďarsku (Tolcsva).
Tolcsva - Malá Tŕňa
Prehliadka vinohradov a pivníc Vinohradníckej oblasti Tokaj na Slovensku (Malá Tŕňa).
Malá Tŕňa - Rožňava (Ubytovanie)
Predpokladaný počet km: 219
3. Deň:
Rožňava – Valice (Rimavská Sobota) – Strekov - Rubáň – Nitra.
Rožňava: prehliadka pivovaru Kaltenecker
Rožňava – Valice
Gemerprodukt VALICE: Prehliadka výrobnej technológie ovocných štiav a vína. Prehliadka ovocných
sadov a vinohradov.
Valice - Strekov - Rúbaň
Rúbaň/Strekov: prehliadka genofondu viniča
Rúbaň - Nitra
Predpokladaný počet km: 312
Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 1024
Autobus so šoférom musí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzie.
Ubytovanie:
1. Deň - ubytovanie priamo v obci Slovenské Nové Mesto resp. v 15 km okruhu
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel, resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie maximálne v dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
2. Deň - ubytovanie v meste Rožňava
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Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel, resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie maximálne v dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
Stravovanie:
Polpenzia v ubytovacom zariadení – večera v deň ubytovania/ raňajky posledný deň.

Exkurzia č. 2: Kurz environmentálneho manažmentu
Lehota plnenia:
28.4. - 30.4.2015
Miesto plnenia (trasa):
Slovenská republika
Nitra – Lužianky - Výčapy-Opatovce – Lednické Rovne - Vrútky - Banská
Bystrica - Handlová- Zlaté Moravce - Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
18
mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky
Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
Nitra – Lužianky - Výčapy-Opatovce – Lednické Rovne - Vrútky
Nitra – Lužianky
návšteva ENVI-GEOS Nitra Lužianky
Lužianky - Výčapy-Opatovce
Kompostáreň biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, Výčapy-Opatovce
Výčapy-Opatovce - Lednické Rovne
Lednické Rovné - RONA skláreň
Lednické Rovne – Vrútky (ubytovanie)
Predpokladaný počet km: 238
2. Deň:
Vrútky - Banská Bystrica (ubytovanie)
Vrútky - Návšteva ŽOS EKO Vrútky,
Vrútky - Banská Bystrica
Banská Bystrica – Elektrorecycling
Predpokladaný počet km: 85
3. Deň:
Banská Bystrica - Handlová- Zlaté Moravce- Nitra.
Banská Bystrica - Handlová
Návšteva - Handlovská energetika, s.r.o. (Handlová)
Handlová- Zlaté Moravce
Návšteva - Bauer Gear Motor Slovakia (Zlaté Moravce)
Zlaté Moravce- Nitra
Predpokladaný počet km: 175
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Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 498
Autobus so šoférom musí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzie.
Ubytovanie:
1. Deň - ubytovanie priamo v obci Vrútky
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel, resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie maximálne v dvojlôžkových izbách
2. Deň - ubytovanie v meste Banská Bystrica
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel, resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie maximálne v dvojlôžkových izbách
Stravovanie:
Polpenzia v ubytovacom zariadení – večera v deň ubytovania/ raňajky posledný deň.
Exkurzia č.3: Kurz aplikovanej hydropedológie a Kurz monitoringu zložiek ŽP
Lehota plnenia:
10.5. - 13.5.2015
Miesto plnenia (trasa):
Slovenská republika
Nitra - Čierny Balog- Vydrovo – Čierny Balog- Čierny Váh - Tále - Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
30
mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky
Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
Nitra - Čierny Balog- Vydrovo
Nitra - Čierny Balog (ubytovanie)
Čierny Balog: úvodný seminár k odbornej exkurzii a praktickému kurzu
Čierny Balog - Vydrovo
návšteva lesníckeho skanzenu Vydrovo
Vydrovo – Čierny Balog
Predpokladaný počet km: 182
2. Deň:
Čierny Balog – rekognoskácia terénu, praktické merania, vyhodnocovanie výsledkov
3. Deň:
Čierny Balog - rekognoskácia terénu, praktické merania, vyhodnocovanie výsledkov, odborný
seminár so zástupcami z praxe
4. Deň:
Čierny Balog – Čierny Váh (vodná nádrž)
Návšteva vodnej nádrže Čierny Váh
Čierny Váh – Tále
Návšteva golfového ihriska Tále
Tále – Nitra
Predpokladaný počet km: 273
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Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 455
Autobus so šoférom nemusí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzie (iba prvý deň a posledný
deň)
Ubytovanie:
Ubytovanie v lokalite Čierny Balog - Medveďovo Bexeľ
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Penzión
V ubytovacom zariadení sa musí nachádzať seminárna miestnosť (možnosť premietania na
dataprojektore), miestnosť pre laboratórne pokusy (tzv. špinavá miestnosť, kde bude voda, umývadlo),
miestnosť na uskladnenie meracej techniky.
Stravovanie:
V ubytovacom zariadení – 1 deň večera, 2. a 3. deň plná penzia raňajky/obed/večera, 4. deň iba raňajky
Exkurzia č.4: Kurz záhradno-krajinného dizajnu
Lehota plnenia:
11.5. – 15.5.2015
Miesto plnenia (trasa):
Slovenská republika
Nitra – Rybník – Maňa- Dvory nad Žitavou - Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
18
mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky

Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
Nitra- Rybník- Maňa- Dvory nad Žitavou (ubytovanie)
Dvory nad Žitavou: Prípravné projekčné práce, práca v teréne (konzultácie so zastupiteľstvom obce,
obhliadka záujmových území, mapovanie reálneho stavu zelene, zaznamenanie informácií,
aktualizácia mapových podkladov), projekčná činnosť, prezentácie.
Práca v terénne, obhliadka záujmových území, inventarizácia plôch zelene, fotodokumentácia,
plošno-priestorová analýza záujmového územia
Predpokladaný počet km: 120km
2. Deň:
Dvory nad Žitavou
Prípravné projekčné práce, práca v teréne (konzultácie so zastupiteľstvom obce, obhliadka
záujmových území, mapovanie reálneho stavu zelene, zaznamenanie informácií, aktualizácia
mapových podkladov), projekčná činnosť, prezentácie.
Práca v terénne, obhliadka záujmových území, inventarizácia plôch zelene, fotodokumentácia,
plošno-priestorová analýza záujmového územia
Predpokladaný počet km: 15km
3. Deň:
Dvory nad Žitavou
Prípravné projekčné práce, práca v teréne (konzultácie so zastupiteľstvom obce, obhliadka
záujmových území, mapovanie reálneho stavu zelene, zaznamenanie informácií, aktualizácia
mapových podkladov), projekčná činnosť, prezentácie.
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Práca v terénne, obhliadka záujmových území, inventarizácia plôch zelene, fotodokumentácia,
plošno-priestorová analýza záujmového územia.
Predpokladaný počet km: 15km
4. Deň:
Dvory nad Žitavou
Prípravné projekčné práce, práca v teréne (konzultácie so zastupiteľstvom obce, obhliadka
záujmových území, mapovanie reálneho stavu zelene, zaznamenanie informácií, aktualizácia
mapových podkladov), projekčná činnosť, prezentácie.
Práca v terénne, obhliadka záujmových území, inventarizácia plôch zelene, fotodokumentácia,
plošno-priestorová analýza záujmového územia. Vyhodnotenie návrhových projektov, záverečný
seminár.
Predpokladaný počet km: 15km
5. Deň:
Dvory nad Žitavou - Nitra
Predpokladaný počet km: 50
Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 215
Autobus so šoférom musí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzií.
Ubytovanie:
Ubytovanie v obci Dvory nad Žitavou
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Penzión
ubytovanie v dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
V ubytovacom zariadení sa musí nachádzať seminárna miestnosť
Stravovanie:
V ubytovacom zariadení – 1 deň obed/večera, 2. až 4. deň plná penzia raňajky/obed/večera, 5. deň
raňajky
Exkurzia č.5: Kurz rezu ovocných drevín
Lehota plnenia:
11.5. – 13.5.2015
Miesto plnenia (trasa):
Slovenská republika, Česká republika
Nitra – Lednice - Kobylí – Brno - Lednice - Slup – Tešetice -– Stošíkovice
– Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
16
mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky
Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
Nitra – Lednice (ubytovanie)
Návšteva Zemedelská fakulta, Lednice, Mendelova univerzita Brno
Predpokladaný počet km: 155
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2. Deň:
Lednice – Kobylí - Brno –Lednice.
Kobylí
Návšteva fa. s biologickou produkciou Patria Kobylí, a.s.
Kobylí – Brno
Biocont Laboratory, Brno-Modřice
Brno - Lednice
Predpokladaný počet km: 128
3. Deň:
Lednice –Slup - Tešetice – Stošíkovice – Nitra
Lednice - Slup
Ökoplant international® s.r.o. (Slup)
Slup - Tešetice
Pomona Tešetice
Tešetice - Stošíkovice
Agro Stošíkovce, s.r.o.
Stošíkovice – Nitra
Predpokladaný počet km: 330
Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 613
Autobus so šoférom musí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzií.
Ubytovanie:
Ubytovanie v meste Lednice
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie v dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
Stravovanie:
Polpenzia v ubytovacom zariadení – večera/raňajky
Exkurzia č.6: Kurz kvetinárstva
Lehota plnenia:
10.6. – 13.6.2015
Miesto plnenia (trasa):
Slovenská republika, Nemecko
Nitra – Kyritz - Havelberg - Stolln- Rathenow- Brandenburg an der
Havel - Premnitz- Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
16
mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky
Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
Nitra- Kyritz (ubytovanie)
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zahájenie cesty, štúdium podkladových materiálov, rozdelenie do pracovných skupín, zadanie
študijných úloh
Predpokladaný počet km: 910
2. Deň:
Kyritz – Havelberg - Stolln- Rathenow - Brandenburg an der Havel (ubytovanie)
Prehliadka 3 miest výstavy, spracovanie študijných zadaní v rámci obhliadky a štúdia výstavných
plôch.
Predpokladaný počet km: 111
3. Deň:
Brandenburg an der Havel - Premnitz- Brandenburg an der Havel
Prehliadka zostávajúcich 2 miest výstavy, spracovanie študijných zadaní v rámci obhliadky a štúdia
výstavných plôch.
Predpokladaný počet km: 44
4. Deň:
Brandenburg an der Havel - Nitra. Spiatočná cesta, príprava zadaní na prezentáciu.
Predpokladaný počet km: 821
Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 1886
Autobus so šoférom musí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzií.
Ubytovanie:
1. Deň - ubytovanie v meste Kyritz
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie v dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
2. a 3. deň - ubytovanie v meste Brandenburg an der Havel
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: Hotel resp. Penzión min 2. Triedy (**)
ubytovanie v dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
Stravovanie:
Polpenzia v ubytovacom zariadení – večera v deň ubytovania/raňajky druhý deň
Exkurzia č.7: Kurz architektonickej tvorby
Lehota plnenia:
6.7. - 11.7.2015
Miesto plnenia (trasa):
Nitra - Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Spišský Hrhov Markušovce - Bijacovce - Spišská Kapitula - Spišské PodhradieHrabušice (Podlesok) – Prielom Hornádu – Kláštorisko - Spišské
Podhradie - Spišská Kapitula - Nitra
Predpokladaný počet účastníkov exkurzie:
20
mená účastníkov budú oznámené úspešnému uchádzačovi – pri
vystavení čiastkovej objednávky
Rámcový program exkurzie:
1. Deň:
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Nitra - Spišská Kapitula (Spišské Podhradie ) (ubytovanie)
Prehliadka Spišskej Kapituly, návšteva jednotlivých historických záhrad, Spišského Jeruzalema –
krajinársky rozsiahlej kalvárie, Sivej brady – prírodnej travertínovej kopy s prameňom.
Predpokladaný počet km: 275
2. Deň:
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Spišský Hrhov, Markušovce, Bijacovce.
Prehliadka objektov historickej zelene v rôznych stavoch zachovanosti, v súčasnosti rekonštruovaný
Spišský Hrhov, dávno obnovené Markušovce, zanedbané Bijacovce
Predpokladaný počet km: 50
3. Deň:
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie)
Inventarizácia Biskupskej záhrady, ostatných záhrad Spišskej Kapituly, georadarový prieskum
Biskupskej záhrady, prieskum vodného režimu danej lokality.
Predpokladaný počet km: 0
4. Deň:
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Hrabušice (Podlesok) – Prielom Hornádu - Kláštorisko.
Prehliadka jednej z najkrajších turistických atrakcií Slovenského raja – prielomu Hornádu , 11 km
túra so 400 m prevýšením, so zastávkou v turistickom centre Kláštorisko s ruinou kartuziánskeho
kláštora z 13. storočia.
Predpokladaný počet km: 25
5. Deň:
Spišská Kapitula. Stretnutie s predstaviteľmi Pamiatkového úradu Prešov, Spišskej Kapituly,
prednášky a prezentácie výsledkov prieskumov.
Predpokladaný počet km: 0
6. Deň:
Spišská Kapitula (Spišské Podhradie) - Spišský hrad Spišské Podhradie - Nitra. Prehliadka Spišského
hradu, rekonštruovaných častí, nádvorí, prehliadka komponovanej krajiny regiónu Spiša z hradu.
Predpokladaný počet km: 285
Požiadavka na dopravu:
Klimatizovaný autobus, predpokladaný počet km spolu 635
Autobus so šoférom musí byť k dispozícií po celú dobu konania exkurzií.
Ubytovanie:
Ubytovanie v obci Spišská Kapitula - Spišské Podhradie
Požiadavka na ubytovacie zariadenie: ubytovanie internátneho typu
ubytovanie v max. dvojlôžkových izbách - WC, sprcha na izbe
V ubytovacom zariadení sa musí nachádzať seminárna miestnosť
Stravovanie:
V ubytovacom zariadení – 1 deň večera, 2. až 5. deň plná penzia raňajky/obed/večera, 6. deň raňajky
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