
Príloha   č.   1   Výzvy  

 
ZADANIE  

k   výzve   na   predkladanie   návrhov  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Názov   zákazky:    „ Mobiliár   cykloturis�ckej   infraštruktúry   regiónu   Liptov ”  
 
Cieľ   projektu   
Hlavným  cieľom  projektu  je  zabezpečenie  atrak�vneho,  funkčného  a  návštevníkmi  oceňovaného           
mobiliáru   cykloturis�ckých   trás   v   regióne   Liptov.  

Idea  koncepcie  cyklis�ckej  infraštruktúry  by  mala  reflektovať  hodnoty  definované  v  tomto  zadaní  a              
brand   manuál,   ktorý   je   prílohou   výz vy.  

 
Mobiliár  cyklis�ckej  infraštruktúry  by  mal  napomôcť  vnímať  kvalitu  a  výnimočnosť  produktov            
cestovného  ruchu  na  Liptove,  zabezpečiť  komfortné,  bezpečné  a  pohodlné  výlety  návštevníkov  a             
obyvateľov   regiónu   na   bicykli.  
 
Primárne  sa  jedná  o  mobiliár  využívaný  v  prírodnom  prostredí  a  mal  by  rešpektovať  záujem               
vyhlasovateľa   o   riešenie   ekologické,   ekonomické   a   prevádzkovo   nenáročné.  
 
Východiskový   stav   a   jeho   perspek�va  
Aktuálne  je  v  regióne  Liptov  vybudované  hustá  sieť  cykloturis�ckých  chodníkov,  avšak  návštevníci             
majú  často  pripomienky  k  slabým  možnos�am  oddychu,  chýbajúcim  stanoviš�am  pre  servis  bicyklov,             
neatrak�vne  a  miestami  nevyhovujúce  informačné  tabule,  ktoré  nereprezentujú  Liptov  ako           
najnavštevovanejší   a   najrozvinutejší   turis�cký   región   severného   Slovenska.  
 

Hodnoty   a   idea  
Mobiliár  cykloturis�ckej  infraštruktúry  by  mal  korešpondovať  s  víziou  vyhlasovateľa  budovať  trvalo            
udržateľný  systém  rozvoja  cestovného  ruchu  a  jeho  produktov,  zároveň  chce  ponúkať  vyššiu  pridanú              
hodnotu   zážitkov   v   porovnaní   s   konkurenčnými   regiónmi.  
 
Príklady   riešenia   vybraného   mobiliáru   cykloturis�ckej   infraštruktúry   v   zahraničných/domácich  
des�náciách   tvoria    prílohu   č.7    týchto   súťažných   podkladov.   
 
2 Požiadavky   vyhlasovateľa   na   ponuku   a   predmet   zákazky  
 
2.1 Všeobecné   požiadavky   na   predmet     zákazky  
Verejný   obstarávateľ   požaduje   vyriešiť   najmä   �eto   faktory:   

- základná   vizuálna   podoba    (   atrak�vnosť,   nekonvenčnosť,   “príjemnosť”   )  
- technické   riešenie   pre   jednoduchosť   osadenia   mobiliáru   v   teréne  
- použi�e   materiálov    (   ekologické   a   zároveň   odolné   )  
- kombinovateľnosť   rôznych   prvkov   na   jednom   mieste  



Návrh  riešenia mobiliáru  cyklis�ckej  infraštruktúry  musí  byť  predložená  v  rozsahu  min.  6  a  max.  20                 
strán  prezentačných  slidov.  Mala  by  obsahovať  explikáciu  navrhovaného  riešenia.  Architektonický           
návrh  riešenia  povinných  prvkov  mobiliáru  a  voľnú  prezentáciu  jeho  použi�a  v  prostredí  cyklotrás  v               
prírodnom   prostredí.  
 
2.2 Požiadavky   na   materiály   prezentované   v   súťaži  
Na  predloženie  ponuky  uchádzač  spracuje  základnú  prezentáciu  nevyhnutných  súčas�  mobiliáru           
cyklis�ckej   infraštruktúry.    Návrh   riešenia   musí   rešpektovať   brand   manuál,   ktorý   je   prílohou   č.   2.  
 
2.3 Požiadavky   na   nevyhnutné   súčas�   mobiliáru  
Základné   prvky   mobiliáru   cyklis�ckej   infraštruktúry   v   regióne   Liptov:  

● Vstupný   portál   na   cyklotrasu  
● Informačná   tabuľa   s   cyklis�ckou   mapou   (min.   veľkosť   136   x   85   cm)  
● Prístrešok   pre   oddych   cykloturistov   (min.   pre   5   osôb)  
● Odpadkový   kôš   (zabezpečený   pro�   zveri)  
● Oddychová   lavička   (samostatná   a   kombinovateľná   so   stolom)  
● Stojan   na   bicykle  
● Informačné   miesto   (infopoint)   -   napr.   v   blízkos�   pamiatky/atrak�vity   na   trase  
● Fotopoint   na   cyklotrase   (napr.   s   panorama�ckým   výhľadom   na   pozadí)   

 
  
Pravidlá   aplikácie   mobiláru   s   ohľadom   na   prostredie:  

● mobiliár   v   horskom/podhorskom   prostredí   lesov  
● mobiliár   umiestnený   na   prímestských/vidieckych   cyklotrasách   (rovina,   lúky,   voda).  

 

 
 
 

 
 
 


