Identifikácia zákazky:
Vyhlasovateľ:
Správa cestovného ruchu Senec s. r. o.
Zákazka:
SENECKÉ LETO 2020
Číslo zákazky:
OB19SNC74

Dňa 03.10.2019

OTÁZKY A ODPOVEDE Č. 1

Vyhlasovateľ súťaže obdržal otázky zo strany záujemcu/záujemcov, na ktoré pripravil odpovede. V súlade
s princípom rovnakého zaobchádzania vyhlasovateľ tieto otázky a odpovede zverejňuje.
Otázka č. 1:
Aká bola návštevnosť za posledné 3 ročníky Seneckého leta?
Otázka č. 2:
Aká bola výška nákladov a výnosov usporiadateľa za posledné 3 roky?
Odpoveď č. 1 + 2
Vyhlasovateľ uvádza v tabuľke uvádza prehľad počtu predaných vstupeniek, cien vstupeniek, tržby za
vstupenky, nákladov a výnosov a poznámok k návštevnosti za posledné 4 ročníky Seneckého leta.
ročník
2016

predaných
vstupeniek
12 882

2017

9 127

2018

8 705

2019

9 208

cena vstupeniek
predpredaj 5 €
predaj 8 €
predpredaj 5 €
predaj 10 €
predpredaj 5 €
ticketportal 7,50 €
predaj 10 €
predpredaj 5 €
ticketportal 7,50 €
predaj 10 €

tržba za
vstupenky
90 405,- €

náklady

výnosy

99 239,- €

157 226,64 €

59 230,- €

112 627,46 €

117 707,53 €

64 075,- €

116 029,83 €

113 655,21 €

68 322,50 €

t.č. ešte nie je
uzatvorené

t.č. ešte nie je
uzatvorené

Poznámky:
1. Doteraz sa Senecké leto neriešilo cez veľkých sponzorov ani cez generálneho sponzora.
2. Hlavný zdroj je príjem zo vstupného.
3. V rokoch 2017 a 2018 nebolo ideálne počasie.
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Otázka č. 3
Sú predajné stánky (občerstvenie, nápoje, ...) v réžii agentúry zahŕňajúc náklady a výnosy?
Odpoveď č. 3
Výber stánkov je v réžii agentúry. Agentúra si dohodne podmienky s prevádzkovateľmi stánkov.
Otázka č. 4
Má vyhlasovateľ preddohodnutých partnerov podujatia na 2020? Ak áno akých?
Odpoveď č. 4
Nie, vyhlasovateľ nemá vopred dohodnutých partnerov na Senecké leto 2020. Výber partnerov a nastavenie
podmienok je v réžii agentúry.
V prípade, že by mali miestne firmy záujem podporiť Senecké leto, vyhlasovateľ posunie kontakty
úspešnému uchádzačovi.

Ing. Branislav Šarmír
za vyhlasovateľa
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