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REACT, s.r.o. 
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038 43 Kláštor pod Znievom 
IČO: 36441988 
DIČ: 2022167268 

 
 

V Pružine dňa 10.6.2021  

 
 
Vec: Objednávka Služby 
 
 
Na základe Vašej ponuky zo dňa 31.5.2021, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na zákazku 
„Externé zhodnotenie spracovaných materiálov a spracovanie výstupov z projektu““ realizovanej  
v rámci projektu "Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov", ITMS kód 
314011N009 si u vás objednávame službu podľa doleuvedenej špecifikácie v cene: 
 
Cena v EUR celkom:  3000,00 EUR s DPH (t.j. 2500,00 bez DPH) 
*dodávateľ je platca DPH 
 
 
 
Obdobie poskytovania je 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.  Miesto plnenia je sídlo 
objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia 
do sídla objednávateľa. 
 
 

 

 

   

…………………………………………. 
    Ing. Jozef Matušov, PhD.    
                  riaditeľ 
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Špecifikácia predmetu zákazky 

 
 

,,Externé zhodnotenie spracovaných materiálov a spracovanie výstupov z 
projektu“ 

 
Podrobná minimálna špecifikácia predmetu zákazky: 
 
         A. Externé zhodnotenie spracovaných materiálov 
 
Služba pozostáva z: 
Externého zhodnotenia návrhových materiálov spracovaných v rámci realizácie projektu. Analyzované 
budú 
nasledovné materiály: 

 Návrh Stratégie inovačného a inteligentného rozvoja Trenčianskeho kraja 2021+: rozsah 18 
strán 

 Vytvorenie platformy pre rozvoj inovačného podnikania na Hornej Nitre: rozsah 10 strán 
 Vytvorenie platfrmy pre zavádzanie SMART riešení a digitálnych inovácií: rozsah 6 strán 

Výstupom bude zhodnotenie jednotlivých materiálov a návrh odporúčaní na ich prípadnú aktualizáciu. 
Min. rozsah: 

 min. 6 A4 zaslané elektronicky vo forme Word a PDF 
 
 
      B. Spracovanie sumarizácie výstupov projektu zo Stratégie inovačného a 
     inteligentného rozvoja Trenčianskeho kraja 2021+ 
 
Služba pozostáva z: 
Spracovania materiálu vo forme prezentácie, v ktorej budú popísané kľúčové časti Návrhu Stratégie 
inovačného a inteligentného rozvoja Trenčianskeho kraja 2021+ 
 
Min. rozsah: 
Prezentácia: min. 10 snímkov zaslaná elektronicky vo forme PDF a PPT 
 
 
Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miesto: Inštitút pre výskum technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o., Pružina 75, 018 22 
Pružina 
Termín: do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky 
 
 


