SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

1. Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenská squashová asociácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 30807018,
DIČ: 2021571827
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Anton Pacek
Telefón:
+421 917 547283
E-mail:
anton.pacek.sr@gmail.com
3. Predmet verejnej súťaže:
Organizácia Final Four v squashi mužov dňa 9.5.2015 a to v súťaži
EXTRALIGA
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
SSQA nemá žiadne preferencie na typ obchodnej zmluvy, ktorú s víťazom súťaže
uzatvorí.
.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Súťaž je otvorená pre všetky fyzické a právnické osoby zo Slovenskej republiky.
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom jazyku. Navrhovateľ je povinný
odoslať návrh e-mailom na adresu kontaktnej osoby.
7. Lehota podávania návrhov:

31.3.2015 do 24,00 hod.

8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.4.2015
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

9. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Organizátor musí splniť nasledovné požiadavky :
a. Organizácia Final Four musí byť bez nárokov na dotáciu od VV SSQA
b. Organizátor zabezpečí ceny pre prvé tri družstvá v súťaži a to vo forme
i. Pohárov pre družstvo
ii. Medailí pre jednotlivcov
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky
účasti, vrátane požiadaviek uvedených v tejto výzve.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet
navrhovateľov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o
podmienkach zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po
sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie
aktualizovanej ponuky po každej etape rokovaní. V prípade viacerých etáp rokovaní,
vyhlasovateľ vopred navrhovateľom oznámi, že ponuka, ktorú budú predkladať bude
finálnou ponukou.
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto
súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v
súťaži.
V Martine 18.3.2015

Spracoval : Anton Pacek, predseda ŠTK

