VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie služieb s názvom
– podporné aktivity - publicita v rámci projektu
„Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Belický
IČO:
00306185
DIČ:
2021024049
Tel.:
031/7705981 kl. 220
Fax:
031/7706021
E-mail:
mesto@sala.sk
Internetová stránka: www.sala.sk
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s
IBAN:
SK1356000000000911575008

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Cenovú ponuku je možné doručiť e-mailom, poštou alebo osobne.
Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
Mestský úrad PSČ: 927 15 Šaľa, Námestie Sv. Trojice Číslo: 7
b) adresa pre doručenie kuriérom, resp. osobného doručenia
dočasné pracovisko: MsÚ Šaľa, býv. budova MeT spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa,
podateľňa
c) adresa na doručenie emailom: mesto@sala.sk
d) obal ponuky, musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
pri doručení emailom
-

názov správy musí obsahovať heslo súťaže: „publicita- cyklotrasa“

-

text správy musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta
podnikania),

e) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
3.
4.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Eliška Vargová, 0903649933,
resp. pracovníčka podateľne MsÚ
Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie podporných aktivít projektu týkajúcich sa publicity, t. j. výroba
a osadenie dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks v rámci projektu s názvom „Cyklotrasa za

zamestnaním do priemyselného areálu“ ITMS 302011K236 v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí
NFP č. IROP-Z-302011K236-122-15 zo dňa 3.1.2018 a výzvy s kódom kód IROP-PO1-SC1222016-15 a v zmysle manuálu pre informovanosť a komunikáciu IROP, ktorý je dostupný na
nasledovnej stránke: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=11150.
Kód CPV: hlavný slovník: 79340000-9 Reklamné a marketingové služby
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Veľkoplošný pútač
Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača
Minimálne rozmery pútača: 2500 x 1500 mm, materiál gutbond alebo ekvivalent min. 5 mm,
resp. hliníkovo plastový sendvič min. 3 mm hrúbky, potlač plnofarebnou samolepiacou
fóliou, umiestnenie na oplotenie, lávku, či zariadenie cyklostojanu, podľa pokynov
zhotoviteľa stavby. Materiál musí byť odolný voči vetru.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25
% plochy pútača:
 znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho
nariadenia a odkaz na Európsku úniu;
 odkaz na príslušný fond: - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;
 názov projektu;
 hlavný cieľ projektu;
 zazmluvnená výška NFP.
Na pútači ďalej musí byť vyobrazené logo IROP.
Pútač môže obsahovať aj:
 text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;
 druh projektu (veľký, národný alebo dopytovo orientovaný projekt);
 ďalšie informácie súvisiace s IROP a RO a SO pre IROP
 zazmluvnený dátum začatia a ukončenia realizácie projektu (vo formáte mm/rrrr - mm/rrrr);
 stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu;
 odkaz na webové sídlo prijímateľa (prípadne projektu);
 fotodokumentáciu stavu pred začatím realizácie projektu a stav po dokončení projektu a i.
Stála tabuľa
Stála tabuľa musí byť inštalovaná najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.
Stála tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste projektu (na novopostavených, či
zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti tak, aby nenarušila ráz a
charakter projektu s ohľadom predovšetkým na historické a stavebné prvky. Stála tabuľa musí mať
rozmer minimálne A3 cm. Musí mať trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčanými materiálmi sú
napr. leštený kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast a pod.
Stála tabuľa bude vyhotovená ako hliníková tabuľa hrúbky min. 5 mm s trvácou plnofarebnou
potlačou do exteriéru – potlač na samolepiacu fóliu použitím stálych ekosolventných farieb.
Dodanie vrátane uchytenia (použitím nekorodujúcich pomocných materiálov a umiestnenie
na stĺp vybudovaného verejného osvetlenia podľa pokynov objednávateľa. (záruka na potlač
min. 60 mesiacov).
Keďže je stála tabuľa oprávneným výdavkom, prijímateľ je povinný inštalovať stálu tabuľu ešte pred
ukončením realizácie aktivít projektu, tak aby bolo možné jej osadenie overiť v rámci kontroly na
mieste vykonávanej kontrolným subjektom.
Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať
prinajmenšom 25 % plochy tabule:
 znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho
nariadenia a odkaz na Európsku úniu;
 odkaz na príslušný fond: - pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;
 názov projektu;
 hlavný cieľ projektu;
 zazmluvnená výška NFP;
Na stálej tabuli ďalej musí byť vyobrazené logo IROP.
Stála tabuľa môže obsahovať aj:
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 text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;
 odkaz na stránku IROP;
 stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu;
 odkaz na webové sídlo prijímateľa prípadne projektu, ak je relevantné;
 fotodokumentáciu zo začiatku realizácie projektu a stav po dokončení projektu a i.
 informácie súvisiace s operačným programom:
 druh projektu (veľký, národný alebo dopytovo orientovaný projekt);
 dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu – vo formáte mesiac a rok.
Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výrobu,
prepravu, inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), dočasného pútača aj trvalej tabule
aj napr. grafický návrh, grafické spracovanie, tlač a konečné doručenie na miesto dodania určené
objednávateľom v meste Šaľa ako aj výdavky spojené s osadením trvalej tabule. Osadenie
(pripevnenie) dočasného pútača je zahrnuté do povinností zhotoviteľa stavby. Grafický návrh musí
byť písomne odsúhlasený pred zadaním do tlače zo strany Objednávateľa.
Pre tieto výdavky sú stanovené nasledovné max fin. limity na výrobu a osadenie:
Dočasný (veľkoplošný) pútač
500,- Eur bez DPH
Stála tabuľa
300,- EUR bez DPH
Je nutné dodržať podmienky uvedené v manuáli pre informovanosť a komunikáciu IROP
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=11150.
Tabuľa alebo pútač uvádzajú názov a hlavný cieľ projektu. Vyhotovia sa v súlade s technickými
vlastnosťami prijatými Komisiou v súlade s článkom 115 ods. vykonávacím nariadením Komisie (EÚ)
č. 821/2014
Obsah a vizualizácia tabúľ bude podliehať odsúhlaseniu RO resp. SO pre IROP, preto si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo úpravy obsahu a formy tabule podľa pripomienok RO a SO pre IROP
bez nároku na úpravu ceny.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 746,33 EUR bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania – kataster mesta Šaľa, miesto stavby cyklotrasy pozdĺž cesty III/1368 smerom na
Duslo a.s. (smerom na Močenok)
Lehota na dodanie a dokončenie predmetu zmluvy vrátane osadenia, a to v nasledovných
termínoch:
• dočasný pútač:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa,
• stála tabuľa:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa - po skončení realizácie
výstavby cyklotrasy, ktorá bude v trvaní 7 mesiacov

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Dočasný pútač bude potrebné dodať na začiatku realizácie výstavby cyklotrasy a trvanú tabuľu na
konci realizácie stavebných prác počas výstavby cyklotrasy, ktorá bude v trvaní 7 mesiacov.
Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (nerelvantné, všetky podklady sú
súčasťou výzvy)
Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
Lehota na predloženie ponuky: 09. mája 2018 do 10.00 hodiny
Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena s DPH
Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky,
možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa priloženého vzoru
– príloha č. 1– vyplnený podpísaný ( v prípade emailového doručenia ponuky
naskenovaný s podpisom
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
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d.

fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) resp. oznámenie o
zapísaní v zozname hospodárskych subjektov s uvedením registračného čísla.
Zmluva o dielo – vyplnený návrh zmluvy o dielo príloha č. 2, podpísaný ( v prípade
emailového doručenia ponuky naskenovaný s podpisom)

16. Otváranie ponúk: (09. mája 2018 do 11.00 hod., Miesto: dočasné pracovisko: MsÚ Šaľa, býv.
budova MeT spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa,
17. Postup pri otváraní ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení
uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami
môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
18. Lehota viazanosti ponúk: 3 mesiace
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: (Ing. Eliška Vargová, mesto@sala.sk,
0903649933)
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu
procesu verjeného obstarávania.

Prílohy:
Príloha č. 1 -návrh na plnenie kritérií - formulár
Príloha č. 2 - návrh Zmluvy o dielo

V Šali dňa 25.4.2018
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Príloha č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: – podporné aktivity - publicita v rámci projektu
„Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu
Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15
Zadávateľ: Mesto Šaľa
Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača: ___________________________________________
Sídlo uchádzača: __________________________________
IČO uchádzača: __________________________________
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

NAJNIŽŠIA CENA KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

Plnenie

Celková cena
bez DPH v
EUR

DPH 20 %
v EUR

Spolu s DPH
v EUR

Dočasný
pútač 1 ks

Trvalá tabuľa
1 ks

Cena celkom v EUR s DPH
Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie
do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny
sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________
_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
Príloha č. 2 - návrh Zmluvy o dielo
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ZMLUVA O DIELO č. ........
uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185,
DIČ:
2021024049
Telefón:
031/7705981-4,
Fax:
031/7706021,
e-mail:
mesto@sala.sk
zastúpená:
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s
IBAN:
SK1356000000000911575008
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)
a

2.

...................................
Sídlo:
..........................
IČO:
............................
IČ DPH:
....................................
zastúpená:
..................................
bankové spojenie:
.............................
IBAN:
............................
zapísaný v OR SR OS Trnava, Odd.: Sro, vl.č.: 24869/T
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ v ďalšom texte zmluvy aj ako „zmluvné strany“)
Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu realizovaného od ........................... v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Čl. III.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie podporných aktivít projektu týkajúcich sa publicity, t. j. výroba
a osadenie dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks v rámci projektu s názvom „Cyklotrasa za
zamestnaním do priemyselného areálu“ ITMS 302011K236 v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP
č. IROP-Z-302011K236-122-15 zo dňa 3.1.2018 a výzvy s kódom kód IROP-PO1-SC122-2016-15 a v zmysle
manuálu pre informovanosť a komunikáciu IROP, ktorý je dostupný na nasledovnej stránke:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=11150.
Čl. IV.
ZÁVÄZKY ZHOTOVITEĽA
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) na základe požiadaviek Objednávateľa, resp. ním poverenej osoby vytvorí návrhy a realizáciu pred
zadaním do výroby: dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks (súhrnne označené aj ako „ dielo“)
v zmysle požiadaviek Manuálu pre informovanosť a komunikáciu IROP,
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b)

vyhotoví dielo v maximálne možnej technickej a grafickej kvalite. Zrealizované dielo odovzdá
Objednávateľovi a na základe požiadavky Objednávateľa, resp. ním poverenej osoby bezodkladne
odstráni prípadné chyby a nedostatky diela bez nároku na ďalšiu odmenu,
c) dodrží lehotu na dodanie a dokončenie predmetu zmluvy vrátane osadenia, a to v nasledovných
termínoch:
• dočasný pútač:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa,
• stála tabuľa:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa - po skončení
realizácie výstavby cyklotrasy, ktorá bude v trvaní 7 mesiacov
Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých prostriedkov publicity tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu diela za každý
aj začatý deň omeškania s jeho dodaním po termíne stanovenom v článku IV. písm. c) tejto zmluvy
a to za každý nedodržaný termín jednotlivo. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
d) poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii činností, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy. V tejto súvislosti sa zaväzuje, že bude plne dodržiavať Objednávateľom
stanovený časový harmonogram jednotlivých prác a činností, a že bude Objednávateľovi počas
trvania tejto zmluvy plne k dispozícii,
e) o zhotovení jednotlivých častí diela bude písomne informovať Objednávateľa,
f) poskytuje záruku na stálu tabuľu 60 mesiacov,
g) strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a
Objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
i.
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
ii.
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
iii.
Najvyšší kontrolný́ úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný́ orgán a nimi poverené
osoby,
iv.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
v.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
vi.
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
vii.
osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a EÚ.
Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od tejto
zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými
osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov,
služieb, stavebných prác a iných postupov.
Čl. V.
ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA
1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že:
a) poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri jeho plnení tejto zmluvy, pričom pod pojmom
"potrebná súčinnosť" sa rozumie predovšetkým presné a včasné odovzdávanie požiadaviek
Zhotoviteľovi,
b) dielo a jeho časti vyhotovené včas a bez závad a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
Čl. VI.
CENA

1.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy uhradí Zhotoviteľovi cenu
dohodnutú v cenovej ponuke.
Cena diela predstavuje sumu: ............ EUR bez DPH, vrátane 20% DPH ....................... EUR (slovom:
...................... eur, ...................... centov). Cenu diela predstavuje:
Dočasný pútač
1 ks ................... EUR bez DPH, t. j. ..................... EUR s DPH
Trvalá tabuľa
1 ks .................... EUR bez DPH,. t. j. ......................... EUR s DPH,
Celkom ..................... s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby DPH oproti výške uvedenej v zmluve, ktorá sa
podľa platnej právnej úpravy bude vzťahovať na túto zmluvu, bude Zhotoviteľ výšku DPH účtovať
v súlade s platnou právnou úpravou v čase zdaniteľného plnenia.
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3.

4.

Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výrobu, prepravu,
inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), dočasného pútača aj trvalej tabule aj napr.
grafický návrh, grafické spracovanie, tlač a konečné doručenie na miesto dodania určené
objednávateľom v meste Šaľa ako aj výdavky spojené s osadením trvalej tabule. Osadenie (pripevnenie)
dočasného pútača je zahrnuté do povinností zhotoviteľa stavby. Grafický návrh musí byť písomne
odsúhlasený pred zadaním do tlače zo strany Objednávateľa.
Cena je splatná na základe vystavenej faktúry so splatnosťou do 60 dní po prevzatí a odsúhlasení diela
a to bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v Čl. I. tejto zmluvy. Z dôvodu spolufinancovania
predmetu plnenia tejto zmluvy z prostriedkov ŠF EÚ uvedená lehota splatnosti faktúr nie je v zjavnom
nepomere k právam a povinnostiam zmluvných strán.
Čl. VII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

2.
3.

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené uzavrieť túto zmluvu vo všetkých jej bodoch a
že ku dňu podpísania tejto zmluvy nemajú uzavreté nijaké iné zmluvy, či dohody s ďalšími stranami, ktoré
by boli v rozpore s ktorýmkoľvek bodom tejto zmluvy a bránili by jej plneniu.
Obidve zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia informovať
o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na plnenie tejto zmluvy.
Ďalšie vzťahy medzi obidvoma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou, sa
riadia Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne platnými právnymi predpismi SR.
Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zmluvu je možné ukončiť:
a) po vzájomnej dohode obidvoch strán,
b) jednostranne v prípade závažného porušenia, či neplnenia zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Za závažné porušenie zmluvy, zmluvné strany
považujú nedodržanie predmetu zmluvy, jej vyhotovenia a lehoty dodania.
Všetky dodatočne dohodnuté zmeny obsahu zmluvy musia mať formu číslovaného písomného dodatku
k tejto zmluve a musia byť potvrdené podpisom štatutárnym zástupcov obidvoch zmluvných strán.
Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku a na znak svojho
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory sa pokúsia riešiť predovšetkým zmierom a dohodou.
Ak sa im to nepodarí, rozhodne o výsledku sporu príslušný súd SR.
Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia
a Zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
Túto Zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami na
webovom sídle Objednávateľa.

Prílohy:
1. Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých prostriedkov publicity

V Šali dňa:

Mgr. Jozef Belický
..............................
primátor
(objednávateľ) mesto Šaľa

V ............ dňa:

................
...................................
(zhotoviteľ) ......................
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Príloha č. 1
Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých prostriedkov publicity (manuálu pre informovanosť
a komunikáciu IROP, ktorý je dostupný na nasledovnej stránke:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=11150.
Tabuľa alebo pútač uvádzajú názov a hlavný cieľ projektu. Vyhotovia sa v súlade s technickými vlastnosťami
prijatými Komisiou v súlade s článkom 115 ods. vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 821/2014
Veľkoplošný pútač
Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača
Minimálne rozmery pútača: 2500 x 1500 mm, materiál gutbond alebo ekvivalent min. 5 mm, resp.
hliníkovo plastový sendvič min. 3 mm hrúbky, potlač plnofarebnou samolepiacou fóliou, umiestnenie
na oplotenie, lávku, či zariadenie cyklostojanu, podľa pokynov zhotoviteľa stavby. Materiál musí byť
odolný voči vetru.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 % plochy
pútača:
 znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia
a odkaz na Európsku úniu;
 odkaz na príslušný fond:
- pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;
- pre KF: „Kohézny fond“;
- v prípade ak je projekt financovaný z viacerých fondov: „Európske štrukturálne a investičné fondy“;
 názov projektu;
 hlavný cieľ projektu;
 zazmluvnená výška NFP.
Na pútači ďalej musí byť vyobrazené logo IROP.
Pútač môže obsahovať aj:
 text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;
 druh projektu (veľký, národný alebo dopytovo orientovaný projekt);
 ďalšie informácie súvisiace s IROP a RO a SO pre IROP:
 zazmluvnený dátum začatia a ukončenia realizácie projektu (vo formáte mm/rrrr - mm/rrrr);
 stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu;
 odkaz na webové sídlo prijímateľa (prípadne projektu);
 fotodokumentáciu stavu pred začatím realizácie projektu a stav po dokončení projektu a i.
Stála tabuľa
Stála tabuľa musí byť inštalovaná najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.
Stála tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste projektu (na novopostavených, či zrekonštruovaných
objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu s ohľadom
predovšetkým na historické a stavebné prvky. Stála tabuľa musí mať rozmer minimálne A3 cm. Musí mať
trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčanými materiálmi sú napr. leštený kameň, sklo, bronz alebo iný kov,
plast a pod.
Stála tabuľa bude vyhotovená ako hliníková tabuľa hrúbky min. 5 mm s trvácou plnofarebnou
potlačou do exteriéru – potlač na samolepiacu fóliu použitím stálych ekosolventných farieb. Dodanie
vrátane uchytenia (použitím nekorodujúcich pomocných materiálov a umiestnenie na stĺp
vybudovaného verejného osvetlenia podľa pokynov objednávateľa. (záruka na potlač min. 60
mesiacov).
Keďže je stála tabuľa oprávneným výdavkom, prijímateľ je povinný inštalovať stálu tabuľu ešte pred
ukončením realizácie aktivít projektu, tak aby bolo možné jej osadenie overiť v rámci kontroly na mieste
vykonávanej kontrolným subjektom.
Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25 %
plochy tabule:
 znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II vykonávacieho nariadenia
a odkaz na Európsku úniu;
odkaz na príslušný fond:
- pre EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“;
- v prípade ak je projekt financovaný z viacerých fondov: „Európske štrukturálne a investičné fondy“;
 názov projektu;
 hlavný cieľ projektu;
 zazmluvnená výška NFP;
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Na stálej tabuli ďalej musí byť vyobrazené logo IROP.
Stála tabuľa môže obsahovať aj:
 text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;
 odkaz na stránku IROP;
 stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu;
 odkaz na webové sídlo prijímateľa prípadne projektu, ak je relevantné;
 fotodokumentáciu zo začiatku realizácie projektu a stav po dokončení projektu a i.
 informácie súvisiace s operačným programom:
 druh projektu (veľký, národný alebo dopytovo orientovaný projekt);
 dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu – vo formáte mesiac a rok.
Obsah a vizualizácia tabúľ bude podliehať odsúhlaseniu RO resp. SO pre IROP, preto si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo úpravy obsahu a formy tabule podľa pripomienok RO a SO pre IROP bez nároku na úpravu
ceny.
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