
1.1

ZMĺLU.VAo DIELO č. tl6 D022
uzatvorená v súlade s ust. $ 536 a nasl. zákona č' 513/1991 Zb' obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov, medzi zrnluvnými strananri
(d'alei len,.Zmluva ")

Clánok I.
Zmluvné stľany

objeĺlnávatel': Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šal'a
Štatutárny oľgán: Mgr' Jozef Belický, primátor tnesta
tČo: 00306185
DIČ: 2O21O24o49
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a. s.
IBAN: SK35 0900 0000 0051 4479 4498
Telefón: 03117]05985
E-mail: mesto(g)sala.sk
(ďalej len',objednávatel"')
a

1.1 Zhotovitel':
Sídlo: REALEXPO' S.r.o.
Štatutárny orgán: Beáta Holocsyová, konatel'

Szilárd Holocsy, konatel'
ĺČo: 36539350
DIČ: 2O2O19O77]
IČ opH: sK2OzOl9O777
Bankové spojenie: ČSoB Šal'a
IBAN: SK23 7500 0000 0040 0066 2491.
SWIFT (BIC):
Zapísaný: obch. register okr' súdu Trnava' odd. Sro. vloŽka č.16210lT
Kontaktná emailová adresa a telefonne číslo: realexpo @ realexpo.sk
(d'alej len,,Zhotovitel"')
(objednávatel' a Zhotovitel'd'alej aj ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo 

'/mluvná strana")

článok II.
UVODNE USTANOVENIA

2'l. Táto Zmluva odielo nazabezpečenie publicity projektu sa uzaÍvára na základe ýsledku
verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č.34312015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov.

2'z. Základnýmúčelom Zm|uvy je zabezpečenie publicity pre projekt: ,,Modemé technológie - Šal'a
na ceste SMART, Kód projektu: 3ll07lA336, podl'a podmienok výzw oPII-2020l7ll1-DoP
(d]alej len,,ýzva") s dohodnutým rozsahom financovanía z prostriedkov štrukturálnych fogdov
EU v zmysle uzatvorenej Zm|uvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Číslo
zmluvy: č.8761202I - Z3IL07IA556 (zo dňa23.7.2O2l), číslo zmluvy mesta Šal'a: 537lzo2l
(d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí }.IFP), ktorá je zverejnená na:
https://www.crz.gov,sWzm1uva/5863883/ ako aj podl'a podmienok operačného programu
Integrovaná infraštruktúra ( d'alej len,,operačný pľogram").



Článok III
PREDMET ZMLUVY

3.l' PredrrretomtejtoZmluvy jezabezpečerriepodponrýchaktivítprojektutýkajúciclrsapublicity,t'j'
výroba aosadenie vel'koploŠnej ľeklarrrnej tabule (l ks), trvalej vysvetl'ujúcej tabule (l ks)

a pub1ikovania článku o projekte (2 ks) (d'alej aj ako ..dielo'') v rámci projektu .,Modeľné
technológie - Šal'a na ceste SMART" (d'alej aj ..projekt'') financovaného zo štrukturálnych

fondov EU (Európsky fond ľegionálneho rozvoja)' oP Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy:

oPl1-2o20l1/11-DoP a z vlastrrých Íirrančných prostriedkov objednávatel'a, v znrysle Manuálu

pľe informovanie a kornunikáciu OPII.

3.2. Prednret Zm|wy je špeciÍikovaný vo výzve na predkladanie cenoých ponúk predloŽerrých

objednávatel'onr ako podklad pre Spracovanie cenovej ponuky do sút'aŽe o uzavretie tejto Zmluvy

ako aj v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
3.3. Finálny grafický návrh kaŽdej podpornej aktivity musí bl odsúhlasený pľed zadaním na

vyhotovenie zo strany objednávatel'a.
3.4. Predmetom Zm|wy je tíeŽ závázok objednávatel'a zaplatiť Zhotovitelbví za zabezpečenie

publicity projektu ,'Modeľné technológie - Šal'a na ceste SMART*, a to za podmienok, v

rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Znluve.
3.5. Zhotovitel' prehlasuje, Že táto Zm\uva je v súlade s podmienkami uľčenými vo Yýzve

Vypracovanej obj ednávatel'om.

3.6. Zhotovitel'dodá predmet plnenía vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

článok IV.
čĺs ĺ MIESTo PLNENIA

4'I' Zhotovitel' sa zaväzuje dodať predmet plnenia uvedený včl' III. Tejto Zmluvy riadne avčas,
a teda dodať podporné aktivity projektu nasledovne:
a) Velkoplošná reklanrná tabul'a: do 2 týŽdíov od objednávky objednávatel'a (najneskôr do

dňa začatia realizácie hlavných aktivít projektu).

b) Trvalo vysvetl'ujúca tabul'a: do 2 týŽdíov od objednávky objednávatel'a (najneskôľ do 3

mesiacov od ukončenia realizácie hlavných aktivít projek1u, ktory bude v trvaď 11

mesiacov).
c) Publikovanie článku o projekte (2 ks): do 3 týŽdňov od objednávky objednávatel'a (pred

začatím rea\izácíe hlavných aktivít projektu apo ukončeni realizácie hlavných aktivít
projektu).

4'2. Dohodnutým miestom dodanía predmetu plnenia je k. ú. Sal'a, Nitriansky kľaj.

článoIĺ v.
CBNA ZA PREDMET ZMLUVY A PLAToBNÉ PoDMIENKY

5.l. Celková cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.

1811996 Z' z. o cenách v znení neskorších predpisov podl'a vysúťaŽenej ceny vo veľejnom

obstarávaní podl'a zákona é. 343l2OI5 Z' z. o veľejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení

niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov'

5.2. Celková ceÍa zapredmet plnenia podl'a čl. n. tejto zmluvy predstawje:

Cenu bez DPH: 995,00 ELIR
s DPH: i 194,00 EUR



MJ Počet
MJ

Jednotková
cena za MJ

v EUR

Celková cena
bez DPH v

EUR

DPH
20oÄ

v EUR

Spolu s
DPH v
EUR

Vel'koplošná ľeklamná
tabul'a (exteľiéľ)

ks I 600,00 600,00
120,00

720,00

Tľvalá vysvetl'ujúca
tabul'a

ks I 205,00 205,00 41,00 246 t00

Publikovanie článku
o proiekte ks 2 95,00 190,00 38,00 228,00

I 194,00Cena celkom v EUR s DPH

V cene sú zahrnuté všetky priame aj nepriame náklady súvisiace s dodanírn predmetu diela.

Zhotovitel'si nebude uplatňovať Žiadne d'alšie náklady voči objednávatel'ovi, a teda Zhotovitel'

prehlasuje, Že cena uvedená v tejto zmluve je konečná a predmet Zn|uvy zabezpečí

v poŽadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

5.3. Côna predr-lretu plnenia bude uhľadená prevodom na bankový účet Zhotovitel'ovi po prevzati a

kontrole dodaného predmetu plnenia na zák|ade Zhotovitel'om vystavených faktúr (kaŽdá v 2

vyhotoveniach). Splatnosť faktúr je 60 dní od jej doručenia. Ku kaŽdej faktúľe bude pripojený

dodací list na predmet plnenia podl'a čl. III. Tejto zmluvy'

5.4. Faktúry vyhotoví Zhotovitel'v súlade s ustanoveniami zákona č.22212004 Z.z. o daní z pridanej

hodnoty v znení neskorších pľedpisov a predloŽí objednávatelbvi v dvoch origináInych

výlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) číslo faktúry, resp. daliového dokladu,
b) označenie objednávatel'a a zhotovitel'a,

c) peŕnŽný ústav, číslo účtu v zmysle zmlurry,

d) IČo, DIČ, objednávatel'a a zhotovitel'a
e) označenie Živnostenského/obchodného registra,

0 miesto a názov predmetu zmluvy,
g) číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,

h) zdanitel'néobdobie,
i) deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
j) fakturovanú Sumu'

k) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotovitel'a'

5.5. V prípade, Že faktúra nebude mat'všetky náležitosti lyŽadované touto Zmluvou, bude sa faktúra

pouuiouať za neúplnú a objednávatel' je oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. Pľičom

od doručenia faktúry objednávatel'ovi plynie nová lehota splatnosti.

5.6. Predmet plnenia (aj čiastkovo) sa stáva majetkom objednávatel'a dňom uhľadenia faktúry V cene

určenej v článku V ods. 5.2 tejto Zm|uvy.

článotĺ VI.
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

6.l. V prípade nedodania predmetu plnenia v termíne podl'a č1. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy Zhotovitel'

,upluiĺ zm|uvnú pokutu vo výške O,O5 oÁ z celkovej ceny S DPH podl'a ods. 5.2 tejto ZmIuvy, za

každý aj začaÍý kalendárny deň omeškania.

6.2' objednávat eľ zaplaÍi úrok z omeškania vo výške 0,o5 oÁ z dlŽnej sumy V prípade omeškania so

zaplatením faktury zakaŽdý deň omeškania.

6.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhľadu škody.



Článok VII.
zÁnuČľÁ DoBA, ZoDPovEDNoSŤ ZA vADY DIBLA

7 .I . Zhotovitel' zodpovedá za to, Že dielo rná v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, nemá
chyby, ktoré by rušili, alebo zniŽovall' hodnotu alebo schopnosť jeho pouŽívania k účelorn
predpokladaným v tejto Zmluve a preberá na seba závázok, že počas záručnej doby bude dielo
spôsobilé na použitie na účel predpokladaný V tejto Zmluve.

7'2. Záručná doba na dielo sú dva roky azačína plynúť odo dňa jeho odovzdania objednávatel'ovi
na záHade protokolu o odovzdaní a prevzatí ďieIa.

7.3. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávatel' povinný uplatniť u Zhotovitel'a bezodkladne
po zistení vady v písomnej forme doručením na adresu zhotovitel'a alebo prostredníctvom
e-mailu.

7.4. Po uplatnení reklamácie objednávatel'om sa Zhotovitel' zaväzuje prípadné vady diela odstľániť
v lehote dohodnutej s objednávatel'om. Čas od uplatnenia právazo záruky až do odstránenia vady
diela sa do záručnej doby nepočíta.

Clánok VllI.
oSTATNÉ USTANoVENIA

8.1.
8.2.

Zhotovitel' bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného díela.
Zhotovitel' bude pri vypracovávaní diela postupovať s odbomou starostlívosťou. Zavänlje sa
dodrŽiavať všeobecne záväzné predpisy, technické norĺny a podmienky tejto zmluvy' Prípadne
nové návrhy objednávatel'a budú vykonané po vzájomnej dohode, a ak budú mať vplyv na ýšku
ceny, zahrnú sa do tejto zmluvy formou písomného dodatku'
Dielo sa po protokolárnom odovzdaní stáva majetkom objednávatel'a. Dielo ani jeho časť nie je
Zhotovitel' oprávnený poskýnúť iným osobám, než objednávatel'ovi.
Vzhl'adom nato, Že zákazka je ťtnancovaná z európskych štruktuľálnych fondov je objednávatel'
oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nedôjde k schváleniu dokumentácie z veľejného

obstarávania Poskýovatelbm (Riadiaceho orgánu pre OPII resp. So pre oPII)a Poskýovatel'
nepovolí financovanie predmetu tejto Zmluvy z európskych štrukturálnych fondov.

odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. objednávatel'doručí odstupenie od zmluvy
Zhotovitelbvi na adresu uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy. odstúpenie od zmluvy nadobudne

účinky dňom doručenia odstúpenia Zhotovitelbvi. odstúpenie od zmluvy sa povaŽuje za

doručené aj v pľípade odmietnutía zásielky alebo neprevzatia zásielky Zhotovitel'om v odbernej

lehote.

8.3

8.4

8.5

Clánok IX.
zÁvnnrčNn UsTANoVENIA

9.l Zmluvné Strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povirľrostí vyplývajúcich z
ustanovenia $ 47 a a nasl. zákona č' 40l|964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a $ 5a zílkona č' zlll2000 Z' z' o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. l 8/20 1 8 Z' z. o ochľane osobných
údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeĺí neskorších predpisov. ZmIuvné strany
súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto Zmluvy'

9.z Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, resp' ich
opľávnenými zástupcami. Táto Zm|uvaje vzmysle $5a zákona č.zIIl2000 Z. z' o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskorších predpisov
povinne zverejňovaným dokumentom - zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle
objednávatel'a (www.sala.sk). Táto Zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení na webovom
sídle až dňom doručenia pozitívnej správy od Poskytovatelh NFP z ex post kontroly verejného
obstarávania po podpise zmluvy oboma Zmluvnými stranami po predchádzajúcom odsúhlasení
zo stľany Poskytovatelä (Riadiaceho oľgánu pľe oPII resp. So pre oPII).



-

9'3 Zhotovitel' je povinný poskytnúť súčinnosť pľi vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkonkontľoly/auditu súvisiaceho s poskytovanými slu žbami kedykoľvek pä.^ pi*nosti a účinnostiZĺĺiuvy o poskytnutí nenivratného finančného pľíspevku NFP ^uzatvorenej 
medziobjednávatel'ov a poskytovateľom NFP,_ a to opúvnänými osobami na výkon tejtokontroly/auditu a poskytnúť im všetku potľebnú súčinnäsť.

opľávnenými osobami Poskytovateľ1Ňrľ 
"" "yil;;i; auditulkontľoly sú najmä:a) poskytovateľ NFP (Ro pľe oP II - Ministeľstvo dopľavy a výstavby SR, So pre oP II -Ministeľstvo investícií, regionálneho ľozvoja a informati ráci" ] úrnru SR) a nímpoverené osoby,

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, pľíslušná Spľáva finančnej kontroly, Ceľtifikačný oľgán a nímpoveľené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce oľgány a nimi pover-ené osoby,d) splnomocnení zástupcovia Euiópskej-komisie a E'urópskeho dvora audítorov,e) 

isf,:' 
pĺizvané vyššie uvedenými o.gan-ĺ u 'ĺrJ". pľíslušnými právnymi pľedpismi SR a

9'4 Zhotovitel' súhlasí s poskytnutím celej Znluvy Poskytovateľovi NFP pľe oP II, ľesp' So pľe oPII' okamihom podpísania tejto Zm\ívy op.áun"ny-i ,ástupcami oioch iĺrluvnych strán jeprejavený súhlas s celým jej obsahom'
9'5 Meniť alebo doplňovať óusaľr tejto Zmluvy je možnélen foľmou písomných dodatkov, ktorébudú datované, číslované a podpíiané :ľlňľ''"' 'á.tup.u-i oboch Zmluvných strán.9'6 Zmluvné stľany sa dohodli, že komuniŕáciazÁluvnj.ľ,'rtrĺn bude pľebiehať výlučne písomne(aj e-mailom).
9'7 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zrnluvy Stane neplatným v dôsledku jeho rozpoľu spľávnymi pľedpismi SR a EÚ, nespôsobí to"neplatnosi'celej Zmluvy. Zmluvné Strany Sa Vtakomto pľípade zaväzujú bezodHädne vraioiny:m-.otouuňĺ,n nahĺadiť neplatné zmluvnéustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ňol zachovaný pôvodný účet Zrr|luvy a obsahjednotlivých ustanovení Zrrlluvy .9'8 Zmluvné vzť'ahy neupravené iouto Zmluvou Sa riadia príslušnými ustanovenianri zákona č.513/1991' Zb' obchodného zákonníka, v znení neskoľsicn preápisov a ,ĺuiriu.i.ľ, právnychpredpisov Slovenskej repubtiky.
9'9 Zmluvné strany potvrdžujú, že konali na zál<Iade slobodnej vôle, Zmluva nebola uzawetá vtesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlako; a že si Zmluvu pľečítali, jej obsahupoľozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasulu podpisujú.9'10 Zmluvné Stľany podpisom tejto Zmluvy posr.ytu;ĺ sriľ'iu, na Spľacovanie svojich údajov vsúlade s nariadením GDPR a zákonom e . rsĺzoís Ž. ,. oochľane osobných údajov a o Zmene adoplnení niektoľých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanovóniach iejto Zm1uvy, čoje nevyhnutné pre ľiadnu identifikáciu Zm1uvných ri.ĺn-nu účely plnenia tejto Zrriuvy, a topočas trvania tejto Zmluvy, najneskôľ však do lehotv vyspoľiadania všetkých záväzkovvzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím a'cľ'iuáin"i aouy.9'11 Táto Zrĺl]lsvu 

''u-]I!otovuje v štýľoch.i+; originĺtný.n- uyľ'otoveniach, pričom jedno (1)vyhotovenie obdrží Zhotovitel' a tri i:) vyhotovenň ouorzi ou;ednávateľ.

Pľflohy:
1. Špecifikácia pľedmetu diela

V Šali, dťla28.1'2022 V Šah, aĺu ...!!'.L:...L!:*

Za objednávateľa:/'?

o
-J. Feketeházyho 2548/9,92ľ 01 Šaľa

lco:'36.539 35o'É orn-. qxóo2o1go777

Szilárd Holocsy

::,ĺ:jť':*"

,i

konatel'



Príloha č. l
Podľobný opis pľedmetu zákazky (pľedmetu obstarávania):

Vel'koplošná ľeklamná tabul'a (vel'kop|ošný pútač). dodanie vrátane osadenia:
o Minimálne ľozmeľy pútača sú 2500 x 1500 mm, materiál gutbond alebo ekvivalent min. 5

mm' ľesp. hliníkovo plastový sendvič min. 3 mm hrúbky, potlač faľebnou samolepiacou
fóliou vhodnou do exteľiéľu, dodanie s nosnou konštľukciou (tabul'a vo výške možnosti
čítania textu, ktoľá bude osadená do zeme) vľátane osadenia. Mateľiál musí byt'odolný
voči vetru.

Tabul'a musí obsahovat' (tíeto informácie musia zaberať prinajmenšom25%o plochy):
o názov pľojektu:
o hlavný ciel'projektu s odkazom: ',Ciel'projektu:";o rozšírené logo EU pre OPII, pričom sa použije verzia S pomenovaným fondom,

z ktorého je prqekt spolufinancovaný. (V prípade, ak je projekt spolufinancovaĺý z
viaceých fondov, pouŽije sa: 

',Európske štrukturálne a investičné fondy");
o logo Ro s odkazom: ,,Riadiaci oľgán" a/alebo logo sprostredkovatel'ského orgánu

s odkazom,,Spľostredkovatel'ský orgán" .

a

a

a

Tabul'a môže obsahovať:
o text vysvetl'ujúci spoluúčasť EU: ,,Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou";
o druh projektu (velký alebo národný projekt);

a informácie súvisiace s OPII:
o odkaz na webovú stránku;
o názov spolupracujúceho subjektu s odkazom: ',V spolupráci s/so:"
o názov prijímatel'a s odkazom: ,,Prijímatel':";
o názov zhotovitel'a projektu s odkazom: ,,Zhotovitel':":
o dátum začatia a ukončenia projektu zo Zlĺúuvy o dielo (vo formáte mm/rrrr - mm/rrrr);
o stručnú textovú charakteristiku pľedmetu realizovaného projektu;
o fotodokumentáciu stavu pred začatimrealizácie projektu a stavu po dokončení projektu

ai;
o zazm\uvnená výška NFP.

Vzor vel'koplošnej reklamnej tabule je súčasťou prílohy č. I Dizajn manuál OPII
(https://www.opii.eov.slddownload/ť/Dizajn%20manu%C3%All%20oPII verzia 2.l.pd
0.

Trvalo wsvetl'uiúca tabul'a (Stála tabul'a). dodanie vľátanie uchytenia:
o Rozmerľ a umiestnenie stálej tabule:

o Stála tabul'a musí mať rozmer minimálne 300 x 400 mm (alebo 400 x 300 mm)'
o Musí mať trvanlivé vyhotovenie, pričom odporučanými materiálmi sú napr. leštený

kameň, sklo, bronz alebo iný kov' plast a pod.

Tabulh musí obsahovat': musia byt uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú
zaberať prinajmenšom21 oÁ plochy tabule:

o názov projektu;
o stručný popis hlavného cielä projektu s odkazom: ,,Ciel'projekÍu:";
o rozšírené logo EÚ pre OPII, pričom sa pouŽije verzia s pomenovaným fondom,

z ktorého bol pľojekt spoluťtnancovaný (v prípade, ak je projekt spolufinancovaný z
viacer,ých fondov, pouŽije sa: ,'Európske štrukÍurálne a investičné fondy");

o logo Ro a/alebo logo príslušného So.



0

Trvalo vysvetl'ujúca tabul'a musí byt naínštalovaná najmenej po dobu 5 rokov od ukončenia
realizácíe projektu. Vzor stálej tabule je súčasťou prílohy č. l Dizajn manuál OPII

.sk/ 0manu %A 2

Publikovanie článku o pľoiekte (2 ks) - platená inzeľcia v regionálnom fýždenníku:
e v mediálnych výstupoch musia byť uvedené minimálne nasledovné informácie:

o rozšíľené logo EU pre oPII, pričom sa pouŽije verzia s pomenovaným fondom,
z ktorého bol projekt spolufinancovaný.

. Uveľejnený článok bude v min. veľkosti lll2 strany, text článku bude zabezpečený
verejným obstaľávateľom.

Je nevyhnutné dodrŽiavať podmienky uvedené v Manuáli pre informovanosť a komunikáciu oPII
(https://www'opii.qov.slďdownloaďf/Manual%20pre%20IK-%2Overzia-2.2.zip).


