OBEC RATKOVÁ, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.

Identifikácia obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Názov:
Obec Ratková
Adresa:
Ratková č. 1, 982 65 Ratková
V zastúpení:
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
IČO:
00318990
Internetová adresa organizácie (URL): www.ratkova.ocu.sk
Kontaktná adresa:
Obecný úrad Ratková, Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
tel.:
047/5491102
email:
obecratkova@ferdonet.sk

II. Druh zákazky:
Zákazka – služby podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III. Názov predmetu zákazky:
„Zabezpečenie publicity a informovanosti zdravotného strediska Ratková“
IV. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výroba, doprava a inštalácia veľkoplošnej reklamnej tabule (informačnej
tabule), trvale vysvetľujúcej tabule (pamätná doska), resp. distribúcia propagačných brožúr a
nálepiek podľa manuálu pre publicitu a informovanosť vydaného RO MZSR v nasledovnom rozsahu:
Na veľkoplošnej reklamnej tabuli (informačná tabuľa) musia byť minimálne uvedené údaje – technické
charakteristiky definované v článku 9 Nariadenia Komisie, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej
únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:
Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I Nariadenia Komisie a
odkaz na Európsku úniu,
Odkaz na príslušný fond: pre projekty financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho
rozvoja“ (ERDF), odporúčame k odkazu doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Tento projekt
je/bol spolufinancovaný Európskou úniou“
Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie
Spoločenstva, pre projekty financované z OPZ ide o vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“,
Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Ratková”

-

Stanovené údaje sú však minimálne, RO samozrejme môže podstatne rozšíriť definovanie povinných
údajov na veľkoplošnej reklamnej tabuli a to napríklad o:
informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu (ak logo OP existuje)
odkaz na stránky riadiaceho orgánu príp. stránky daného operačného programu
fotodokumentáciu zo začiatku realizácie projektu atď.
Parametre veľkoplošnej reklamnej tabule (informačná tabuľa) musia byť formátu min. 200x300
mm, plast, farebná tlač, v počte 1 ks.
Na trvalej vysvetľujúcej tabuli (pamätná doska) musia byť minimálne uvedené údaje – technické
charakteristiky definované v článku 9 Nariadenia Komisie, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej
únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:
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Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I Nariadenia Komisie a
odkaz na Európsku úniu,
Odkaz na príslušný fond: pre projekty financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho
rozvoja“ (ERDF),
Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie
Spoločenstva, pre projekty financované z OPZ ide o vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“,
Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Ratková ”

-

Stanovené údaje sú však minimálne, RO samozrejme môže podstatne rozšíriť definovanie povinných
údajov na veľkoplošnej reklamnej tabuli a to napríklad o:
informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu (ak logo OP existuje)
odkaz na stránky riadiaceho orgánu príp. stránky daného operačného programu
výška poskytnutého príspevku
fotodokumentácia zo začiatku realizácie projektu a i.
Parametre trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätná doska) musia byť formátu min. 200x300 mm,
plast, farebná tlač, v počte 1 ks.
Propagačné brožúry musia obsahovať grafický návrh o realizácii projektu s logami EÚ a ERDF na
informovanie verejnosti. Parametre propagačných brožúr musia byť formátu min. A6, min 4
strany, lesklý papier, farebná tlač, v počte 500 ks.
Nálepky musia obsahovať grafický návrh o realizácii projektu s logami EÚ a ERDF na označenie
zdravotníckej techniky, prevádzkového zariadenia a IKT vybavenia obstaraného z projektu.
Parametre nálepiek musia byť formátu min. 50x20 mm, lesklý papier - umývateľný, farebná
tlač, v počte 200 ks.

V. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:
Ratková
VI. Variantné riešenie a rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenia ani rozdelenie predmetu zákazky.
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
VII. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
79340000-9 Reklamné a marketingové služby
VIII.
Predpokladaná hodnota zákazky:
2 700,00 EUR bez DPH
IX. Lehota poskytovania služby:
Do 1 mesiaca po dokončení stavby a vydania kolaudačného rozhodnutia, alebo 1 mesiaca
ukončení dodávky a montáže tovarov – zdravotníckeho zariadenia.

po

X. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov (5%) a zo zdrojov NFP z Operačného
programu Zdravotníctvo (95%), formou bezhotovostného platobného styku. Preddavok na plnenie
predmetu zmluvy nebude poskytnutý. Platby a lehota splatnosti faktúr budú stanovené podľa
zmluvy o pridelení NFP.
XI. Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
Uchádzač musí predložiť doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým
preukáže, že je oprávnený poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky:
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fotokópia výpisu zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková
organizácia – podnikateľ), alebo
 fotokópia výpisu z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba
– podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
 fotokópia iného oprávnenia, vydaného podľa osobitných predpisov.
Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť tento doklad potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak
ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie:
Nevyžaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť:
Nevyžaduje sa
Iné požiadavky verejného obstarávateľa:
 Uchádzač musí predložiť podpísaný a opečiatkovaný návrh zmluvy o poskytnutí služby zaslanej
verejným obstarávateľom ako prílohu výzvy na predkladanie ponúk, v ktorej doplní
identifikačné údaje poskytovateľa a cenu predmetu zákazky.


XII. Predkladanie ponúk:
do 13.02.2015, do 12:45 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku na kontaktnú adresu uvedenú v bode I. Doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených
dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v štátnom jazyku. Lehota viazanosti ponúk je do
30.06.2015.
XIII.
Otváranie ponúk:
o 13.02.2015, o 13:45 hod.
XIV.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk výberu najvhodnejšej ponuky je ponúknutá Cena celkom v EUR
(pre platcov DPH cena s DPH, pre neplatcov DPH cena celkom) za kompletný predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu Cenu celkom v EUR.
XV. Použitie eaukcie:
Nepoužije sa.
XVI.
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
V Ratkovej, dňa 30.01.2015

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce
Prílohy:
Návrh zmluvy o poskytnutí služby

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

OBEC RATKOVÁ, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami
ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ
Zastúpený
bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Tel
Email
Internetová adresa

Obec Ratková
Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
VÚB a.s.
15321392/0200
00318990
2021230365
nie je platcom DPH
+421 47 5491102
obecratkova@ferdonet.sk
www.ratkova.ocu.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2.

Poskytovateľ
Zastúpený
bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
Tel
Email
Internetová adresa
(ďalej len „poskytovateľ“)
ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených
zabezpečí pre objednávateľa publicitu a informovanosť zdravotného strediska Ratková na
základe požiadaviek objednávateľa, ktoré musia byť v súlade s Manuálom pre publicitu
a informovanosť zverejneného na webovej stránke MZ SR.
2.2 Predmetom zákazky je výroba, doprava a inštalácia veľkoplošnej reklamnej tabule (informačnej
tabule), trvale vysvetľujúcej tabule (pamätná doska), resp. distribúcia propagačných brožúr a
nálepiek podľa manuálu pre publicitu a informovanosť vydaného RO MZSR v nasledovnom rozsahu:
Na veľkoplošnej reklamnej tabuli (informačná tabuľa) musia byť minimálne uvedené údaje – technické
charakteristiky definované v článku 9 Nariadenia Komisie, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie,
ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:
Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I Nariadenia Komisie a
odkaz na Európsku úniu,
Odkaz na príslušný fond: pre projekty financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho rozvoja“
(ERDF), odporúčame k odkazu doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Tento projekt je/bol
spolufinancovaný Európskou úniou“
Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva,
pre projekty financované z OPZ ide o vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov
EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“,
Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Ratková”

OBEC RATKOVÁ, adresa: Ratková č. 1 982 65 Ratková
Stanovené údaje sú však minimálne, RO samozrejme môže podstatne rozšíriť definovanie povinných údajov
na veľkoplošnej reklamnej tabuli a to napríklad o:
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu (ak logo OP existuje)
- odkaz na stránky riadiaceho orgánu príp. stránky daného operačného programu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie projektu atď.
Veľkosť veľkoplošnej reklamnej tabule (informačná tabuľa) musí byť minimálne rozmeru 200 x 300
mm.
Na trvalej vysvetľujúcej tabuli (pamätná doska) musia byť minimálne uvedené údaje – technické
charakteristiky definované v článku 9 Nariadenia Komisie, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie,
ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:
Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I Nariadenia Komisie a
odkaz na Európsku úniu,
Odkaz na príslušný fond: pre projekty financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho rozvoja“
(ERDF),
Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva,
pre projekty financované z OPZ ide o vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov
EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“,
Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Ratková ”
Stanovené údaje sú však minimálne, RO samozrejme môže podstatne rozšíriť definovanie povinných údajov
na veľkoplošnej reklamnej tabuli a to napríklad o:
- informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu (ak logo OP existuje)
- odkaz na stránky riadiaceho orgánu príp. stránky daného operačného programu
- výška poskytnutého príspevku
- fotodokumentácia zo začiatku realizácie projektu a i.
Veľkosť trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätná doska) musí byť minimálne rozmeru 200 x 300 mm.
Propagačné brožúry musia obsahovať grafický návrh o realizácii projektu s logami EÚ a ERDF na
informovanie verejnosti. Počet propagačných brožúr je 500 ks.
Nálepky musia obsahovať grafický návrh o realizácii projektu s logami EÚ a ERDF na označenie
zdravotníckej techniky, prevádzkového zariadenia a IKT vybavenia obstaraného z projektu. Počet
nálepiek je 200 ks.
ČLÁNOK III.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1 Poskytovateľ je povinný si návrh veľkoplošnej reklamnej tabule (informačná tabuľa) ako aj trvalej
vysvetľujúcej tabule (pamätnej doska) odsúhlasiť objednávateľom pred tým, ako ich dodá
objednávateľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo pripomienkovať predmet dodania. Poskytovateľ je
povinný zapracovať pripomienky v lehote 10 dní, alebo ak objednávateľ nestanový inú lehotu na
opätovné predloženie návrhov na schválenie.
3.2 Poskytovateľ je povinný dodať predmet dodania v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy a v termíne na
základe čl. IV. tejto zmluvy. O každom dodanom súbore predmetu plnenia je predávajúci povinný mať
spísaný záznam o prebratí dodaného súboru rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy a tento záznam o
prebratí musí byť potvrdený zároveň poskytovateľom a objednávateľom, prípadne ich splnomocnenými
zástupcami. Presné náležitosti záznamu o prebratí dodaného súboru budú dohodnuté s príslušnou
poverenou osobou.
ČLÁNOK IV.
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ČAS PLNENIA
4.1 Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním všetkých činností, na ktoré
sa poskytovateľ zaviazal v čl. II. tejto zmluvy.
4.2 Poskytovateľ zaháji činnosti na plnení predmetu zmluvy dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa
bodu 8.3 tejto zmluvy a potrvá 1 mesiac po dokončení stavby a vydania kolaudačného rozhodnutia,
alebo 1 mesiac po ukončení dodávky a montáže tovarov – zdravotníckeho zariadenia.
4.3 Ďalšie termíny odovzdania zmluvných činností sú závislé od uzatvorenej zmluvy o dielo pre realizáciu
stavby a zmluvy na dodávku a montáž tovarov – vybavenia, tieto budú dohodnuté v spolupráci s
objednávateľom.
4.4 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je poskytovateľ v omeškaní so
splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.5 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je poskytovateľ v omeškaní so
splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v dojednanom termíne. V prípade omeškania
poskytovateľa s dodaním publicity a informovanosti (v rozsahu záväzku podľa čl. II. tejto zmluvy) má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodanej alebo neskoro
dodanej publicity a informovanosti v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty
nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Pokiaľ predmet dodania nebude dodaný ani v
dodatočnej lehote určenej objednávateľom, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť
ohľadne nedodaného predmetu v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy a má nárok na náhradu škody,
ktorá mu nedodaním uvedeného predmetu vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel
medzi cenou podľa čl. V. tejto zmluvy a cenou, za ktorú objednávateľ obstaral publicitu a
informovanosť v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy u iného dodávateľa z dôvodu omeškania
dodávajúceho.
ČLÁNOK V.
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy.
5.2 Cena za predmet plnenia v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5.3 Cena za publicitu a informovanosť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená nasledovne:
Cena bez DPH
Výška DPH (.....%)
Cena celkom vrátane DPH

................................... EUR
................................... EUR
................................... EUR

Slovom: ................................................................. EUR
5.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s dodaním publicity a informovanosti.
5.5 Právo fakturácie za dodanie podľa článku II. tejto zmluvy vznikne po predložení faktúry.
5.6 Fakturácia bude vykonávaná priebežne, avšak minimálne v intervaloch raz za 3 mesiace a v závislosti
od uzatvorenej zmluvy o dielo pre realizáciu stavby a zmluvy na dodávku a montáž tovarov –
zdravotníckeho zariadenia, ktorá bude dohodnutá v spolupráci s objednávateľom, a to bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho uvedeného na faktúre, ktorý musí byť zhodný s účtom uvedeným v
tejto zmluve, prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom.
5.7 Poskytovateľ je povinný doklady k fakturácii ako aj faktúru vystaviť v piatich origináloch.
5.8 Splatnosť faktúr bola dohodnutá do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
5.9 Prílohou každej faktúry vystavenej poskytovateľom musí byť záznam o prebratí dodaného súboru v
rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy,
5.10 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požiadavky poskytovateľa NFP. V prípade, že
výška dohodnutej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu, alebo požiadavky poskytovateľa NFP, alebo k nej nebude
priložená príloha podľa bodu 5.9 vyššie, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na
jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej
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opätovnom doručení objednávateľovi.
5.11 V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením dohodnutej ceny za predmet dodania
informovanosť a publicita, poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy
za každý aj začatý deň omeškania.
5.12 Dohodnutú cenu je možné meniť na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného
a odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude jej neoddeliteľnou súčasťou, a to na
základe zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov
stanovených podmienok ako ja v týchto prípadoch:
5.12.1
zmeny sadzby DPH, ovplyvňujúcej zvýšenie alebo zníženie ceny diela,
5.12.2
v prípade, ak dôjde k predĺženiu doby dodania publicity a informovanosti v rozsahu podľa
čl. II. tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa,
5.12.3
zníženia ceny z titulu zmeny, zníženia rozsahu predmetu plnenia oproti rozsahu predmetu
plnenia uvedeného v čl. II tejto zmluvy a z dôvodu zmeny, zníženia rozsahu predmetu
plnenia dohodou zmluvných strán
ČLÁNOK VI.
POVINNOSTI A PRÁVA ZMLUVNÝCH STRÁN
6.1 Objednávateľ je povinný:
6.1.1 poskytnúť poskytovateľovi podklady na plnenie predmetu zmluvy,
6.1.2 poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy,
6.1.3 prevziať predmet plnenia od poskytovateľa po kontrole splnenia všetkých stanovených
podmienok plnenia na základe preberacieho protokolu podpísaného poverenou osobou
objednávateľa,
6.2 Poskytovateľ je povinný:
6.2.1 v lehote plnenia poskytnúť a dodať predmet zmluvy alebo jeho časť v dohodnutom obsahu a
náklade,
6.2.2 vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v zmysle špecifikácie
podľa čl. II tejto zmluvy.
6.3 Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných
právnych predpisov SR a ES a zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ a objednávateľ je počas výkonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov
a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.
ČLÁNOK VII.
VÝPOVEĎ ZO ZMLUVY
7.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať pred ukončením jej platnosti písomnou dohodou
zmluvných strán alebo výpoveďou v prípade nepodstatného, ale opakovaného porušenia alebo
podstatného porušenia povinností druhou stranou.
7.2 Za podstatné porušenie zmluvné strany považujú :
7.2.1 poskytovateľ bude v omeškaní s poskytnutím predmetu zmluvy a dodaním predmetu zmluvy
viac ako 45 pracovných dní,
7.2.2 ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ktorejkoľvek platby o viac ako 90 dní,
považuje takéto omeškanie za podstatné porušenie zmluvy.
7.3 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po doručení písomnej výpovede.

8.1

8.2

8.3
8.4

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov odsúhlasených a podpísaných
oboma zmluvnými stranami v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, zároveň do troch
mesiacov od podpisu oboma zmluvnými stranami musí byť zverejnená na internetovej stránke obce
inač táto zmluva stráca platnosť.
Táto zmluva je účinná nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na internetovej stránke obce.
Termín zahájenia činností na plnení predmetu zmluvy je možný až po nadobudnutí účinnosti tejto
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zmluvy.
8.5 Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
8.6 Táto zmluva, vrátane príloh, je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ po jej
podpísaní obdrží tri vyhotovenia a poskytovateľ po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie.
8.7 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri
plnení tejto zmluvy. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu.
V Ratkovej, dňa .........................

V ........................., dňa .........................

Objednávateľ:
Obec Ratková
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce

Poskytovateľ:

Prílohy zmluvy:
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

Položka
Na veľkoplošnej reklamnej tabuli (informačná
tabuľa) musia byť minimálne uvedené údaje –
technické charakteristiky definované v článku 9
Nariadenia Komisie, ktoré poukazujú na spoluúčasť
Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 %
plochy tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:
Znak Európskej únie v súlade s grafickými
normami definovanými v prílohe I Nariadenia
Komisie a odkaz na Európsku úniu,
Odkaz na príslušný fond: pre projekty
financované z OPZ ide o „Európsky fond
regionálneho rozvoja“ (ERDF), odporúčame
k odkazu doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť
EÚ: „Tento projekt je/bol spolufinancovaný
Európskou úniou“
Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je
zdôraznená
pridaná
hodnota
intervencie
Spoločenstva, pre projekty financované z OPZ
ide o vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie
zdravotného stavu obyvateľov SR“,
Názov
projektu:
„Rekonštrukcia
a
modernizácia zdravotného strediska Ratková”
Stanovené údaje sú však minimálne, RO
samozrejme môže podstatne rozšíriť definovanie
povinných údajov na veľkoplošnej reklamnej tabuli
a to napríklad o:
- informáciu o dátume začatia a dátume
skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov
riadiaceho orgánu (ak logo OP existuje)
- odkaz na stránky riadiaceho orgánu
príp. stránky daného operačného

MJ

1 ks

Jednotková
cena

Cena bez
DPH

DPH

Cena
celkom s
DPH
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-

programu
fotodokumentáciu zo začiatku realizácie
projektu atď.

Parametre veľkoplošnej reklamnej tabule
(informačná tabuľa) musia byť formátu min.
200x300 mm, plast, farebná tlač, v počte 1
ks.
Na trvalej vysvetľujúcej tabuli (pamätná doska)
musia byť minimálne uvedené údaje – technické
charakteristiky definované v článku 9 Nariadenia
Komisie, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej
únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule.
Tieto informácie pozostávajú zo:
Znak Európskej únie v súlade s grafickými
normami definovanými v prílohe I Nariadenia
Komisie a odkaz na Európsku úniu,
Odkaz na príslušný fond: pre projekty
financované z OPZ ide o „Európsky fond
regionálneho rozvoja“ (ERDF),
Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je
zdôraznená
pridaná
hodnota
intervencie
Spoločenstva, pre projekty financované z OPZ
ide o vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej
infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie
zdravotného stavu obyvateľov SR“,
Názov
projektu:
„Rekonštrukcia
a
modernizácia zdravotného strediska Ratková ”

1 ks

Stanovené údaje sú však minimálne, RO
samozrejme môže podstatne rozšíriť definovanie
povinných údajov na veľkoplošnej reklamnej tabuli
a to napríklad o:
- informácia o dátume začatia a dátume
skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov
riadiaceho orgánu (ak logo OP existuje)
- odkaz na stránky riadiaceho orgánu
príp. stránky daného operačného
programu
- výška poskytnutého príspevku
- fotodokumentácia zo začiatku realizácie
projektu a i.
Parametre
trvalej
vysvetľujúcej
tabule
(pamätná doska) musia byť formátu min.
200x300 mm, plast, farebná tlač, v počte 1
ks.
Propagačné brožúry musia obsahovať grafický
návrh o realizácii projektu s logami EÚ a ERDF
na
informovanie
verejnosti.
Parametre
propagačných brožúr musia byť formátu min.
A6, min 4 strany, lesklý papier, farebná tlač,
v počte 500 ks
Nálepky musia
obsahovať grafický návrh o
realizácii projektu s logami EÚ a ERDF na

500
ks

200
ks
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označenie
zdravotníckej
techniky,
prevádzkového zariadenia a IKT vybavenia
obstaraného z projektu. Parametre nálepiek
musia byť formátu min. 50x20 mm, lesklý
papier - umývateľný, farebná tlač, v počte
200 ks.
SPOLU:

