
,ru,oo rrrro u.i.(!7 kr<,
uzatvoľená v súlade s ust. $ 536 anasl. zákonač.51311991 Zb' obchodného zákonníkav zneni

neskorších pľedpisov (d'alej len ,,obchodný zákonník") (d'alej len ,,zmluvao')

čl.l.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7, g27 15 Šal'a
Štatutárny orgán: Mgľ. Jozef Belický,lĺ*áto' mesta
ICO: 00306185,
DIČ: 2O21O24O4T
Telefon: 03117705981-4,
Fax: 03117706021,
e-mail: mesto@sala.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Šal'a
Císlo účtu: SK09 5600 0000 0009 1 l57 4Ol3
(ďalej aj ako,'objednávatel"')

a

1.2 REALEXPO, s.ľ.o.
Sídlo: J' Feketeházyho 2548/9, g27 01 Šal'a
Štatutárny orgán: Szilárd Holoôsy, konateľ
ICo: 3ó539350
lČ opH: sK2O2O1gO777
bankové spojenie: Čsog Šaľa
IBAN: SK237500 0000 0040 0266 Z49t
zapisaný v oR SR v Trnave, odd.: Sľo., vl.č.: 162|0lT
(d'alej aj ako ,,Zhotovitel"')
(objednávateľ a Zhotovitel' v d'alšom texte zmluvy aj ako ,,zmluvné strany.,)

CI.II.
UVODNE USTANOVENIE

2'l Táto zmluva sauzatváranazák|ade ýsledku prieskumu tľhu realizovaného v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov.

čl ul.
PREDMET ZMLUVY

3.l Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie podpoľných aktivít pľojektu tykajúcich sa
publicity t. j. výroba a osadenie dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks v ľámci
projektu s názvom ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúľneho domu Šal'a,,



-
s kódom pľojektu v ITMS20I4+: 3l0041K628 v zmysle podmienok zm|uvy o poskytnutí
NFP č. KZP-PO4-SC431-20l7-19/K628 Zo dňa I2.l1.2019 zveľejnenej na
https://www.crz.eov.sk/irrdex.php?ID:43l0047&l:sk a výzw s kódom OPKZP-PO4-
SC431-2017-l9 operačného programu Kvalita životného prostľedia So zameraním na
zniženie energetickej náročnosti verejných budov (najmä v zmysle platnej príručky pľe
prijímateľov) ako aj platnej legislatívy SR opľávnenými osobami. a taktiež v zmysle
dokumenfu Manuál pre infoľmovanie a komunikáciu pľe oP KŽP - https://www'op_

unikaci ul dizajn
manuálu a vzorov vizualizácii.

Cl. ľ.
zAvÄzKY ZHOToVITEĽA

4'l Zhotovitel' sa zavázuje, Že:

a) na základe poŽiadaviek objednávateľa, ľesp. ním poveľenej osoby vytvorí návrhy
area|izáciupred zadaním do ýľoby: dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks (súhrnne
označené aj ako ,, dielo") v zmysle poŽiadaviek Manuál pre infoľmovanie a komunikáciu
pre oP ĺ<Žp zverejneného na - https:/lwww'op-kzp.sk/infonnovanost_
komunikacia/manual-pre-irrfonnovanie-a-kornunikaciu/, dizajn manuálu a vzorov
vinlalizácii.

b) vyhotoví dielo v maximálne možnej technickej a grafickej kvalite. Zrealizované dielo
odovzdá objednávateľovi a na základe poŽiadavky objednávateľa, ľesp. ním poveľenej
osoby bezodkladne odstráni prípadné chyby a nedostatky diela bez nároku na ďalšiu
odmenu,

c) dodrži lehotu na dodanie a dokončenie predmefu zmluvy vľátane osadenia, a to
v nasledovných termínoch:
. dočasný pútač: ďo 2 týždňov od objednávky objednávateľa,
o stála tabuľa: do 2 týždŤrcv od objednávky objednávateľa - po skončení

rcalizäcie stavebných pľác, ktoré budú v trvaní 8 mesiacov
Technická a obsahová špecifikácia jednotliqých pľostriedkov publicity tvorí prílohu č. 1
tejto zmluvy. objednávateľ má právo poŽadovať zmluvnú pokutu vo výŠke 0,05 o/o z ceny
pľedmetu dielazakaždý aj začatý deň omeškania s jeho dodaním po termíne stanovenom
v článku IV. písm. c) tejto zmluvy ato zakaždý nedodľŽaný termín jednotlivo. Tým nie
je dotknutý nárok na náhradu škody.

d) poskytne objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizác1i činností'
ktoľé sú predmetom tejto zmluvy. V tejto súvislosti sazaväzuje' že bude plne dodľŽiavať
objednávateľom stanovený časoý haľmonogram jednotliých pľác a činností, a Že bude
objednávateľovi počas trvania tejto zmluvy plne k dispozícii,

e) o zhotovení jednotliqých častí diela bude písomne infoľmovat'objednávateľa,
f) poskytuje zárukuna stálu tabuľu ó0 mesiacov,
g) strpí qýkon kontľolyiauditu súvisiaceho s dodávanými pľácami kedykoľvek počas

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami' najmä:

i. Poskýovatel'a ním poverené osoby,
ii. Útr'a' vnútorného auditu Riadiaceho oľgánu alebo Spľostľedkovateľského oľgánu

a nimi poverené osoby,
iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úľad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi

poverené osoby,
iv. orgán auditu, jeho spolupľacujúce oľgány a osoby poveľené na r1ýkon
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kontroly/auditu,
v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvoľa audítorov,
vi. orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
vii. osoby pnzvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s pľíslušnými právnymi

predpismi SR a EU.
objednávateľ je opľávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť
od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade' Že ešte nedošlo k plneniu zm|ivy
medzi objednávateľom aZhotovitel'om aqýsledky administratívnej finánčnej kontrolý
opľávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutýcĹ
z obstarávania tovaľov, služieb, stavebných prác ainých postupov.

cl. v.
Z^VAZKY OBJEDNAVATEĽA

5. l objednávatel' sa zavázuje, že:
a) poskytne Zhotovitel'ovi potľebnú súčinnost' pri jeho plnení tejto zmluvy, pričom pod

pojmom ''potrebná súčinnosť'' sa ľozumie predovšetkým presné a včasné odovzdávánie
požiadaviek Zhotovitel'ovi,

b) dielo ajeho časti vyhotovené včas a bez závad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

čt. vI.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 objednávateľ sazaväzuje, že zadielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy uhĺadí Zhotovitel'ovi
cenu dohodnutú v cenovej ponuke.
Cena diela celkom: 790,00 EUR bez DpH,
2O%DPH I58,OO EUR
Cena celkom 948,00 EUR s DPH.
(slovom: deväťstoštyridsat'osem eur, 00 centov).

V tom:
Dočasný pútač
Trvalá tabuľa

I ks 590,00 EUR bez DPH, t. j. 708,00 EUR s DpH
1 ks 200,00 EUR bez DPH, t. j.24O,OO EUR s DpH,

Zmllwne stľany sa dohodli, žev pnpadezmeny sadzby DPH oproti qŕške uvedenej v zmluve,
ktorá sa podľa platnej právnej úpravy bude vďahovať na túto zmluvu, bude Zhotovitel'qýšku
DPH účtovat'v súlade s platnou právnou úpľavou v čase zdanitel'ného plnenia.

6.2 Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výľobu,
prepravu' inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), dočasného pútača aj lrvalej
tabule aj napľ. gľafický návľh, gľafické spracovanie, tlač a konečné doručenie na miestó
dodania uľčené objednávateľom v meste Šaľa ako aj qýdavky spojené s osadením dočasného
pútača aj trvalej tabule. Gľafický návrh musí byť písomne odsúhlasený pred zadanimdo tlače
zo stľany objednávateľa.

6.3 Cena je splatná na základe vystavenej faktury so splatnost'ou do 60 dní po prevzati a
odsúhlasení diela a to bankoým pľevodom na účet zhotoviteľa uvedený 

" 
Čt. I. t";to zmluvy.
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Zdôvodu spolufinancovania predmetu plnenia tejto zmluvy z pľostriedkov ŠF EÚ uvedená
lehota splatnosti faktuľ nie je v zjavnóm nepomeľe kpľďvam apovinnostiam zmluvných
strán.

ct. vII.
vŠnoľncľÉ usľaNovENIA

7'l obidve zmluvné stľany vylrlasujú, Že sú plne opľávnené uzavneť túto zmluvu vo všetkýchjej ustanoveniach ažeku dňu podpísania tejto zmluvy nemajú uzavreténijaké iné zmluvy, či
dohody s ďalšími stranami, ktoľé by boli v rozpotes kioýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy
a bránili by jej plneniu.

7 '2 obidve zmluvné stľany sa dohodli, Že sa budú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia
infoľmovať o všetkých skutočnostiach, ktoľé by mohli mat'akýkoľvek vplyv na plnenie tejto
zmluvy.

7'3 ĎaBie vďahy medzi obidvoma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vyslovene upravené touto
zmluvou, sa riadia obchodným zákonníkom a dblšími všeobeóne platnými právnymi
pľedpismi SR.

čl vur.
zÁvrnľ,čNľ USTANovENIA

8.l Zmluvu je možné ukončiť:
a) po vzájomnej dohode obidvoch stľán,
b) jednostľanne v prípade závažného porušenia, či neplnenia zmluvy druhou zmluvnou

stľanou. odstupenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Zazávažiéporušenie zm|uvy,
zmluvné strany povaŽujú nedodržanie predmetu zmluvy, jej vyhotovenia a lehoĺý
dodania.

8'2 Všetky dodatočne dohodnuté Zmeny obsahu zmluvy musia mať formu číslovaného
písomného dodatku k tejto zmluve a musia bý'potvrdené podpisom štafutárnym zástupcov
obidvoch zmluvných stľán.

8'3 obidve zmluvné stľany vyhlasujú, žetutozmluvu uzavrelidobrovoľne ,beznát|aku a na znak
svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

8'4 obidve zmluvné stľany vyhlasujú, že pnpadne spory sa pokúsia riešiť pľedovšetkým
zmierom a dohodou. Ak sa im to nepodarí, rozhodne_o r1ýďedku sporu príslušný súd SR.

8'5 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 ľovnocenných exemplároch, pľičom objednávateľ obdrží
3 vyhotoveniaaZhotoviteľ obdrŽí 1 exempláľ

8'ó Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR azákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ä o
zmene a doplnení niektoých zákonov,v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniuih t";tozmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných stran na účely plnenia
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tejto zmluYY, dto počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

8,7 Zm|uvné strany pľehlasujú, Že sú si vedomé existencie práv apovinností vyplývajúcich
z ustanovenia $ 47a a nasl. zákona č. 4011964 Zb' občiansky zákonník v znení neskorších
pľedpisov a $ 5a zákona č. 211'12000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao Zmene
adoplnení niektoých zákonov vzneni neskorších pľedpisov azäkona Ó. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
predpisov. Zm|uvne strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy.

8.8 Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Zmluvné stľany sa v súlade s ustan. $ 47a ods. 2 občianskeho zákonníka dohodli na
odložení jej účinnosti po jej merejneni na webovom sídle objednávateľa, a to až dňom
doručenia kladneho qýsledku overenia pľocesu verejného obstarávania po podpise tejto
zmluvy t. j. pozitívnej spľávy z kontroly veľejného obstarávania, na zák|ade ktoľého bola
táto zmluva uzatvoľená, vydanej zo stľany Ro ľesp. So pre OPKŽP.

Prílohy:
l. Technická a obsahová špecifikácia jednotliých prostľiedkov publicity

V Šali, dňa 20.|O.2O2O V Šali dňa: n-.10 zc2-0

Za zhotoviteľa: Zaobjednávatefu:

a.r.o. JozefB

t

(zhotovtL. (objednávateľ) mesto Šaľa
|l
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Príloha č. l zmluvy o dielo

Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých pľostriedkov pubticity - minimálny ľozsah
(Manuál pre informovanie a komunikáciu pre oP KŽP dizajn manuálu avzorov vizua|izäcii
dostupných na stránke hftns'//www on- kzn slďinfonnovanost -komunik -nľe-
infotmovan ie-a-komunikaciui.

Tabul'a alebo pútač uvádzajúnázov a hlavný cieľ pľojekfu. Vyhotovia sa v súlade s technickými
vlastnosťami prijatými Komisiou v súlade s článkom l l5 ods. vykonávacím nariadením Komisie
(EU) č. 82Il20I4

Vel'koplošný pútač
Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača
Donoľučené rozmeľv nútača: l x 2^5 m: mateľiál putbond alebo ekvivalent min. S mm.
resp. hliníkovo plastovÝ sendvič min.3 mm hľúbkv. potlač plnofaľebnou samoleľliacou
fóliou. umiestnenie na oplotenie stavbv. či pľil'ahlé oplotenie podl'a ĺrokvnov zhotovitel'a
stavbv. Mateľiál musí bvt'odolnÝ voči vetľu.
Na pútači musia bý'uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zabeľat'
pľinajmenš om 25 oÁ plochy pútača:
! znak Európskej únie v súlade s gľafickými noľmami definovanými v Prílohe II
vykonávacieho naľiadenia a odkaz na Európsku úniu;
l odkaz na pľíslušný fond: - pre EFRR: ,,Euľópsky fond ľegionálneho rozvoja";
] názov pľojektu;
! hlavný ciel' pľojektu;
J zazmluvnená výška NFP.

Na pútači ďalej musí byt'vyobľazené logo OP rcŽp v súlade s prílohou č. l manuálu

Pútač môže obsahovať aj:
D text vysvetl'ujúci spoluúčasť EÚ: ,,Pľojekt je spolufinancovaný Euľópskou úniou";
! druh projektu (vel'ký, národný alebo dopytovo orientovaný pľojekt);
! infoľmácie súvisiace s oP KŽP - odkazna stránku oP KŽp: www.op-kzp.sk; - logo MŽP
SR s odkazom: ,,Riadiaci orgán oP KŽP"; - logo sprostredkovatel'ského orgánu oP KŽP
(SAŽP, MV SR, alebo SIEA), ktoý vyhlásil výzvuna pľojekt s odkazom:
,,Spľostredkovateľský orgán oP Í<ŽP"
l] zazmluvnený dátum začatia a ukončeniarealizáciepľojektu (vo formáte mm/rrrr - mm/ľrrľ);
! stručnú textovú chaľakteristiku predmetu realizovaného projektu;
! odkaz na webové sídlo prijímatel'a (prípadne projekfu);

Stála tabul'a
Stála tabuľa musí bý' inštalovaná najmenej po dobu piatich ľokov od ukončenia realizácie
pľojektu.
Stála tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste pľojekfu (na novopostavených, či
zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú pľístupné širokej verejnosti tak, aby nenarušila ľáz a
charakteľ pľojektu s ohl'adom predovšetkým na historické a stavebne prvky. Stála tabuľa musí
mať ľozmer minimálne A3 - 30x 20 cm. Musí mať trvanlivé vyhotovenie, pričom
odporučanými mateľiálmi sú napľ. leštený kameň, sklo, bľonz alebo iný kov, plast a pod.
Stála tabul'a bude whotovená ako hliníková tabul'a hľúbkv min. 5 mm s tľvácou
plnofarebnou potlačou do exteriéľu - potlač na samolepiacu fóliu použitím stálvch
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Ked'že je stála tabuľa.opľávneným ýdavkom, prijímateľ je povinný inštalovat' stálu tabuľu eštepľed ukončením ľealizácie aktivít pľojektu, íáuáay bolä mozné jej osadenie overiť v ľámcikontroly na mieste vykonávanej kontroiným subjektäm.
Na stálej tabuli musia byt'uvedené nasleäovné informácie, pričom spolu budú zaberaťprinajmenš om 25 oÁ plochy tabule:
! znak Euľópskej ú1ie v súlade s grafickými normami definovanými v Pľílohe IIvykonávacieho naľiadenia a odkaz ňa nuľ-ĺpsku úniu;

! odkaz na pľíslušný fond: - pre EFRR: ,,Euľópsky fond regionálneho ľozvojď.;) názov pľojektu;
! hlavný ciel' pľojektu;
J zazmluvnená výška NFP;
Na stálej tabuli d'alej musí byt'vyobľazenélogo oP l<žp vsúlade s prílohou č. 1 manuálu.Stála tabuľamôže obsahovať aj:
! text vysvetľujúci spoluúčasť EU: 

',Projekt 
je spolufinancovaný Európskou úniou..;a odkaz na stránku oP KŽP www.op-kžp.sŕ;

l stručnú textovú charakteristiku predmeiu realizovaného pľojektu;! odkaz na webové sídlo pľijímatél'a prípadne pľojektu, aŕ1e ielevantné;! fotodokumentáciu zo začiatku realiiáôiepro1ekň u .ĺuv po dokončení projektu a i.! informácie súvisiace s opeľačným pľogľamóm: logo Ministeľstva zĺvôtného prostredia SR sodkazom: Riadiaci orgán oP I<ŽY;- lógo spľostredkovateľského orgánu op rŽp' ktoý vyhlásilvýzvu na pľojekt: logo Slovenskej agentúry životného pľostľedia s odkazomSprostľedkovateľský oľgán oP KŽP alebo _- rogo Ministeľstva vnútra SR s odkazom
Spľostľedkovateľský orgán oP KŽP alebo--- logo SlŇenskej inovačnej a energetickej agentúrys odkazom Sprostľedkovatel'ský orgán oP KŽŕ
! 9ľh pľojektu (veľký, náľodný alebo dopytovo orientovaný pľojekt);! dátum začatia a dátum ukončenia realiiaóiepľojektu -,ro to.-ĺte mesiac a rok.

Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výľobu,prepľaw' inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), 
-dočásného 

pútača aj trvalejtabule aj napr' grafický návrh,gľa{cké spľacóvanie, tlač a konečné doručenie na miesto dodaniaurčené objednávateľom v meste Šaľa äko aj výdavky spojené s osadením trvalej tabule ajdočasného pútača. Grafický návrh musí byt písomne'od.ĺňla.en11, pred, ridaním do tlače zostrany objednávateľa.

obsah avizualizáci'a tabúľ bude podliehať odsúhlaseniu RO ľesp. So pre oK KŽP, pľeto siveľejný obstaľávate|' vyfuadnlje právo úpravy obsahu a formy tábule päaľu pripomienok Roa So pľe oP KŽP bez nároku'u úp.u* 
""ny.
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