
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

Objednávateľ: 
sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
(ďalej len „objednávateľ") 

Poskytovateľ: 
sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
zapísaný v registri: 
(ďalej len „poskytovateľ") 
(ďalej spolu „zmluvné strany") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa predmet zákazky: 
„Zabezpečenie publicity a zvyšovania informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva" v 
súlade s podmienkami tejto zmluvy a v súlade so špecifikáciou, uvedenou v prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predmet zmluvy sa viaže na projekt „ Zberný dvor Veľký 
Kýr"a ITMS kód projektu: 310011B601, ktorý je -ealizovaný v rámci OP Kvalita životného prostredia. 

Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje podľa pokynov objednávateľa zabezpečiť dodanie tovarov a služieb 
uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy v obci Veľký Kýr. 

2. dodanie tovarov a služieb je možné ihneď po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však do 
troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Článok III. 
Cena služieb 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena za služby poskytnuté podľa článku I. zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán ako cena maximálna počas platnosti tejto zmluvy v súlade so zákonom NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená v € (eur). Celková cena 

Obec Veľký Kýr 
Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
Ing. Judita Valašková, starostka obce 
00 309 109 
2020416310 
Prima Banka SK, a.s. 
SK72 5600 0000 000855532002 

Fénnix s. r. o. 
1. mája 393/58, 92041 Leopoldov 
Ing. Peter Bibza, konateľ spoločnosti 
45 376 107 
2022965296 
nie je platca 
VÚB, a.s. 
SK48 0200 0000 0027 0703 0851 
Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo 25073/T. 



predmetu zmluvy je stanovená podľa cenovej ponuky doručenej úspešným uchádzačom na predmet 
zákazky „Zabezpečenie publicity a zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva 
k projektu Zberný dvor Veľký Kýr", ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

2. Úprava ceny je možná len na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to v dôsledku 
legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny. Prípadná zmena ceny musí byť doložená v 
časovej súvislosti s vykonanou legislatívnou zmenou. 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

1. Celkovú cenu uhradí objednávateľ poskytovateľovi v platbách na základe konečnej vyúčtovacej 
faktúry. Prílohou faktúry budú prezenčné listiny z realizácie environmentálneho vzdelávania v 3 
originálnych vyhotoveniach a dodací list. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry bude 60 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. V prípade, že faktúra 
nebude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený nesprávne vystavenú faktúru vrátiť poskytovateľovi 
na doplnenie s tým, že lehota splatnosti faktúry sa prerušuje a opätovne začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry. 

4. Údaje na faktúre musia obsahovať Názov projektu a ITMS kód projektu, ako je uvedené v Článku I. 
Predmet zmluvy. 

5. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu. 

6. Zmluvné strany vzájomne potvrdzujú, že poskytovateľ je platiteľom DPH a objednávateľ nie je 
platiteľom DPH. 

Článok V. 
Podmienky plnenia 

1. Objednávateľ poskytovateľovi neprepláca stravné a ani nie je povinný mu stravu zabezpečiť. Ďalej 
objednávateľ neposkytuje vreckové, náklady spojené s prípravnými prácami, resp. s 
administratívnymi prácami ani so žiadnymi prácami vykonávanými v súvislosti s poskytovaním 
predmetu zmluvy. Objednávateľ neposkytuje a ani neprepláca poskytovateľovi žiadne náklady 
spojené so zdravotným alebo úrazovým poistením, resp. so zdravotnou starostlivosťou osôb 
zodpovedných za plnenie zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s cenovou 
ponukou a súťažnými podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie cenových ponúk, ktorá je 
Prílohou č. 3 tejto Zmluvy. Zodpovednosť za zabezpečenie služieb vyplývajúcich z tejto zmluvy nesie v 
plnom rozsahu poskytovateľ. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia tejto zmluvy pod podmienkou poskytnutia plnej 
súčinnosti objednávateľa, ktorá je nevyhnutná pre účel splnenia predmetu tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, 
poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých ho informovali, alebo ktoré sa mu dostali do 



pozornosti pri plnení zmluvy, a ani akékoľvek výsledky, ktoré by z toho vyplynuli. Týmto ustanovením 
bude viazaný aj po skončení platnosti zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú 
verejne dostupné. 

5. Objednávateľa poskytovateľ sa navzájom zaväzujú písomne oznámiť druhej zmluvnej strane všetky 
zmeny týkajúce sa údajov zmluvných strán, uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vhodné priestory na poskytnutie služby podľa čl. I. tejto 
zmluvy. 

Článok VI. 
Sankcie 

1. Pre prípad omeškania s plnením tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 
sankciách: 

a) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry má poskytovateľ právo požadovať zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej splatnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, 

b) Za omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02% zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok VII. 
Zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo 

b) písomným oznámením o odstúpení od zmluvy v prípade závažného porušenia podmienok 
ustanovených v tejto zmluve, alebo 

c) písomným oznámením o odstúpení od zmluvy v prípade vstupu do likvidácie, vyhlásením konkurzu 
alebo podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu poskytovateľa stým, že odstúpenie od zmluvy je 
účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, 

d) výpoveďou s dodržaním výpovednej doby 15 dní, ktorá začne plynúť prvý deň kalendárneho 
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená písomná výpoveď. 

2. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po 
splnení dvoch podmienok, deň po zverejnení zmluvy a zároveň po obdržaní kladnej správy z kontroly 
Verejného obstarávania na predmet zákazky „ Zabezpečenie publicity a zvyšovania informovanosti 
v oblasti odpadového hospodárstva k projektu: Zberný dvor Veľký Kýr" od Poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku. 



2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných a očíslovaných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. Všetky dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy. 

Príloha č. 2 Cenová ponuka úspešného uchádzača 

Príloha č. 3 Výzva na predloženie cenových ponúk 

4. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ. 

5. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo Slovenskej 
republiky. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou 
sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a inými príslušnými právnymi predpismi. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami, 
obdrží objednávateľ 2 vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto prestavuje ich 
pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne nevýhodných 
podmienok. Na znak súhlasu túto zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

Vo Veľkom Kýre, dňa 17.4.2018 V Leopoldove, dňa 16. 4 . 2018 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - špecifikácia predmetu zmluvy 

Názov uchádzača a identifikačné údaje (sídlo, IČO, kontaktná osoba) : 

Platca DPH: Áno / Nie (označte) 

1. Environmentálne vzdelávanie 

Názov položky Jednotka Množstvo Jedn. cena bez DPH Spolu bez DPH 

Prenájom stanu/prístrešku min. 
rozmerov 3x3m s logom akcie min. 
50x50cm na komatexovej tabuli so 
samolepkou ks 1 

Nákup prezentačných zariadení- ROLL 
UP 80 x 200 komplet - konštrukcia + 
potlač ks 3 

Balóniky s potlačou + HE bomba na 
naplnenie (kúpa) ks 300 
prenájom promo stolík + potlač ks 2 

obslužný personál na komunikáciu s 
občanmi./rozdávanie brožúr, balónov a 
pier/ ks 1 

odborný personál na diskusiu a 
prípadné prednášky - 2 x 1 hodina ks 2 

zápisník s potlačou A4 (kúpa) ks 500 
pero s potlačou (kúpa) ks 500 

brožúra A5, cca 12 strán (texty, úprava 
obrázkov, úprava textov, zalomenie, 
tlač) ks 500 
Fotodokumentácia z akcie súbor 1 

Doprava, inštalácia, manipulácia. súbor 1 
Cena spolu bez DPH v EUR: 
Cena spolu s DPH v EUR: 

2. Plagáty 
Jedn. 
cena Spolu 
bez bez 

Názov položky Špecifikácia, podrobný popis produktu Jednotka Množstvo DPH DPH 
Plagát Formát A5, lesklý papier, plnofarebná tlač, 

Návrh, grafické spracovanie, tlač 
ks 500 

Cena spolu bez DPH v EUR: 
Cena spolu s DPH v EUR: 

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky: 
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: 

Podpis a pečiatka: 



O b e c n ý ú r a d V e ľ k ý K ý r 
N á m . sv . J á n a 1 
9 4 1 0 7 V e ľ k ý K ý r 

D ň a 2 7 . 3 . 2 0 1 8 

V e c : Cenová ponuka na Z a b e z p e č e n i e p u b l i c i t y a z v y š o v a n i a i n f o r m o v a n o s t i v o b l a s t i 
o d p a d o v é h o h o s p o d á r s t v a k p r o j e k t u : Z b e r n ý d v o r V e ľ k ý K ý r 

Na základe Vašej výzvy zo dňa 20. 3. 2018 V á m predkladáme cenovú ponuku na predmet zákažky 
s nízkou hodnotou pre dodanie služby - Z a b e z p e č e n i e p u b l i c i t y a z v y š o v a n i a i n f o r m o v a n o s t i 
v o b l a s t i o d p a d o v é h o h o s p o d á r s t v a k p r o j e k t u : Z b e r n ý d v o r V e ľ k ý K ý r . 

Názov uchádzača: 
Sídlo: 
IČO: 
Kontaktná osoba: 

Fénnix s. r. o. 
1. má ja 393/58, 92041 Leopoldov 
45 376 107 
Ing. Peter Bibza, konateľ spoločnosti 

Nie sme platcom DPH. 

1. Envirnomentá lne vzdelávanie 

Názov položky Jednotka Množstvo 
Jedn. 

cena bez 
DPH 

Spolu bez 
DPH 

Prenájom stanu/prístrešku min. rozmerov 3x3m s logom akcie 
min. 50x50cm na komatexovej tabuli so samolepkou ks 1 120 120 
Nákup prezentačných zariadení - ROLL UP 80 x 200 komplet -
konštrukcia + potlač ks 3 250 750 

Balóniky s potlačou + HE bomba na naplnenie (kúpa) ks 300 4,1 1230 

prenájom promo stolík + potlač ks 2 80 160 
obslužný personál na komunikáciu s občanmi./rozdávanie 
brožúr, balónov a pier/ ks 1 320 320 
odborný personál na diskusiu a prípadné prednášky - 2 x 1 
hodina ks 2 240 480 

zápisník s potlačou A4 (kúpa) ks 500 4,8 2400 

pero s potlačou (kúpa) ks 500 1/8 900 
brožúra A5, cca 12 strán (texty, úprava obrázkov, úprava 
textov, zalomenie, tlač) ks 500 3,1 1550 

Fotodokumentácia z akcie súbor 1 150 150 

Doprava, inštalácia, manipulácia. súbor 1 600 600 

Cena spolu bez DPH v EUR: 8660 

Cena spolu s DPH v EUR: 8660 

Sídlo: 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov IČO: 45 376 107 Tel.: 0948 363 259 E-mail: peto@fennix.eu 
Bankový ústav: V Ú B , a.s. č. účtu: 2707030851/0200 1BAN: SK480200000000270703 0851 S W I F T : S U B A S K B X 

mailto:peto@fennix.eu


2. Plagáty 

Názov položky Jednotka Množstvo 

Jedn. 
cena bez 
DPH 

Spolu bez 
DPH 

Plagát: Formát A5, lesklý papier, plnofarebná tlač, Návrh, 
grafické spracovanie, tlač 

ks 500 1,85 925 

Cena spolu bez DPH v EUR: 925 

Cena spolu s DPH v EUR: 925 

Platnosť ponuky je do konca roku 2018. 

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky: 27. 3. 2018, Leopoldov 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby: Ing. Peter Bioza 

S pozdravom 

Sídlo: l. mája 393/58, 920 41 Leopoldov IČO: 45 376 107 Tel.: 0948 363 259 E-mail: peto@fennix.eu 
Bankový ústav: V Ú B , a.s. č. účtu: 2707030851/0200 1BAN: SK480200000000270703 0851 S W I F T : S U B A S K B X 

I n g . P e t e r B i b z a 
konateľ spoločnosti 

mailto:peto@fennix.eu


OBEC VEĽKÝ KÝR Príl, č. 3 k Zmluve o poskyt.služieb 

Námestie sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 00309109 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
na zabezpečenie publicity a zvyšovania informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva 

k projektu: „Zberný dvor Veľký Kýr" 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Veľký Kýr 
Sídlo: Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00309109, DIČ: 2020416310 
Zastúpenie: Ing. Judita Valašková - starostka obce 
Kontakty: e-mail: starostka@velkykyr.sk 

Tel.: 0915/200 801 

2. Spôsob doručenia a označenie CP: 
Poštou, kuriérom, osobne alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu. 
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí 
obsahovať nasledovné údaje: 

• adresa sídla verejného obstarávateľa 
• obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 
• označenie „VO - neotvárať" a označenie: „Publicita a informovanosť" 

3. Druh zákazky: Služby 

4. Identifikačné údaje projektu: 

Názov projektu a číslo ITMS2014+: Zberný dvor Veľký Kýr, č. 310011B601 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 

5. Špecifikácia predmetu zákazky: 

Komplexné zabezpečenie informačných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva určených pre obyvateľov obce 
Veľký Kýr, ako dôležitý prostriedok pre dosiahnutie zmeny správania sa obyvateľov pri nakladaní s odpadmi, ich 
triedení, zhodnocovaní a pod. (Všetky aktivity musia spĺňať požiadavky operačného programu pre dodržiavanie 
princípov informovanosti a publicity projektov, uvedené na www.op-kzp.sk nasledovne: 

Dizajn manuál loga: http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizain-manual-op-kzp/ 

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP: http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-
pre-informovanie-a-komunikaciu/ 

Logo (erb) obce: www.velkvkvr.sk 

A. Environmentálne vzdelávanie (informovanosť) 

Názov položky Špecifikácia, podrobný popis produktu Jednotka Množstvo 

Prenájom stanu/prístrešku min. 
rozmerov 3x3m s logom akcie min. 
50x50cm na komatexovej tabuli so 
samolepkou 

Al konštrukcia, materiál - polyester 
Logo akcie bude pozostávať z: 
Názov Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, Logo OPKŽP a Logo EÚ. ks 1 

Nákup prezentačných zar iadení - ROLL 
UP 80 x 200 komplet - konštrukcia + 
potlač 

Al konštrukcia, bannerovina 170 g/2, hrúbka 
190 mikrometrov, vode odolná ks 3 

1 

mailto:starostka@velkykyr.sk
http://www.op-kzp.sk
http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizain-manual-op-kzp/
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-
http://www.velkvkvr.sk


Balóniky s potlačou + HE bomba na 
naplnenie (kúpa) R-12, potlač - 2 farby ks 300 

prenájom promo stolík + potlač 

plastová konštrukcia s vnútornou policou, 
logo tabuľka s plnofarebnou grafikou, na 
prednej stene stolíka plnofarebná grafika 
Logo bude pozostávať z: 
Názov Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, Logo OPKŽP a Logo EÚ. ks 2 

obslužný personál na komunikáciu s 
občanmi./rozdávanie brožúr, balónov a 
pier/ 

Práca personálu spojená s odovzdávaním 
informácií a propagačných predmetov 
obyvateľom obce počas realizácie aktivity, 
s administráciou súvisiacou so zabezpečením 
prezenčných listín a podpisov za prevzatie 
predmetov a pod. ks 1 

odborný personál na diskusiu a 
prípadné prednášky - 2 x 1 hodina 

odborný poradca v oblasti triedeného zberu 
odpadu a spolupráce s obcami, prednáškové 
a školiace aktivity. Požiadavky na odborný 
personál: 
a) Min. 1 rok odbornej praxe v oblasti 
životného prostredia alebo min. 3 pracovné 
skúsenosti s lektorskou / prednáškovou 
činnosťou v oblasti environmentálneho 
vzdelávania 
b) Min. stredoškolské vzdelanie ks 2 

zápisník s potlačou A4 (kúpa) 

rozsah - min. 32 strán, obálka 4+0, materiál -
papier 200 g NL, vnútro - papier 115 g, na 
každej strane tlačené logá k projektu (Logo 
EÚ, Logo OPKŽP, Názov projektu) 
určené na rozdávanie pre cieľovú skupinu ks 500 

pero s potlačou (kúpa) 

guľôčkové kovové pero s modrou náplňou a 
s viacfarebnou potlačou 2 ks loga (EÚ, 
OPKŽP) a názvu obce 
potlač na dvoch stranách pera 
určené na rozdávanie pre cieľovú skupinu ks 500 

brožúra A5, cca 12 strán (texty, úprava 
obrázkov, úprava textov, zalomenie, 
tlač) 

Texty: požadujeme spracovanie obsahu 
brožúry s požadovanou tematikou 
triedeného zberu so zameraním na 
využívanie zberného dvora v obci Veľký Kýr, 
texty musia byť odsúhlasené vedením obce 
Veľký Kýr 
Úprava obrázkov: požadujeme vyhotovenie, 
výber a úpravu obrázkov z obce Veľký Kýr, 
ktoré budú použité do brožúry. 
Úprava textov: požadujeme grafickú úpravu 
textov schválených vedením obce 
Zalomenie: požadujeme zalomenie obsahu 
brožúry do tlače 
Tlač: požadujeme tlač brožúr v počte 500 ks, 
formát A5, papier - obálka 200 g NL, vnútro 
115 g, väzba VI 
Rozsah brožúry: cca 12 strán = 6 listov 
Určené pre obyvateľov obce 
Veľký Kýra širokú verejnosť ks 500 

Fotodokumentácia z akcie 

Tvorba a spracovanie fotodokumentácie 
z akcie počas celého dňa 
Počet fotiek: minimálne 60 ks 
Forma: elektronická na CD alebo inom nosiči 
(v počte kópii 3 ks nosičov) 
Úprava fotografií nie je potrebná súbor 1 
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Náklady spojené s dopravou, inštaláciou 
a manipuláciou zariadení dodávateľa za 
účelom zabezpečenia služby v obci Veľký 

Doprava, inštalácia, manipulácia. Kýr. súbor 1 

B. Plagát (publicita) 

Názov položky Špecifikácia, podrobný popis produktu Jednotka Množstvo 
Plagát Formát A5, lesklý papier, plnofarebná tlač 

Návrh a spracovanie obsahu, grafické spracovanie, tlač 
Obsah: bude pozostávať zo základných informácii 
o realizácii projektu vrátane informácii o prevádzke 
zberného dvora v obci, fotografie zberného dvora. Logá 
EÚ, OPKŽP, príp. ďalšie povinné náležitosti publicity 
v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP 
KŽP 

ks 500 

Všeobecné požiadavky na realizáciu aktivít: 

1. Realizáciu aktivity Environmentálneho vzdelávania požadujeme v dňoch pracovného pokoja - t.j. sobota 
alebo nedeľa, podľa bližšieho určenia verejného obstarávateľa. 

2. Požadovaný termín dodania Environmentálneho vzdelávania je do troch mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorá bude výsledkom tohto prieskumu. 

3. Požadovaný termín dodania tovarov a služieb je do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

4. Merateľným ukazovateľom projektu je 500 účastníkov, priamo oslovených projektom. Účastníci , ktorí 
obdržia reklamné predmety, budú povinní podpísať prevzatie materiálov. Dodávateľ bude zodpovedný za 
prípravu prezenčných listín / preberacích protokolov s uvedením základných informácii o projekte vrátane 
povinných náležitostí publicity (logá a pod.) a zabezpečenie oslovenia plánovaného počtu cieľovej skupiny. 

5. Pre realizáciu aktivity požadujeme minimálne 8 hodín poskytovania služieb (s výnimkou odborného 
personálu na diskusiu), Max. čas je ovplyvnený naplnením merateľného ukazovateľa projektu, ktorým je 
oslovenie min. 500 osôb. Upozorňujeme, že ak sa dodávateľovi nepodarí osloviť min. 500 osôb v rámci 
realizácie environmentálneho vzdelávania (potvrdené podpismi účastníkov na prezenčných listinách) bude 
povinný aktivitu zopakovať tak, aby kumulatívne bolo oslovených minimálne 500 osôb, a to na vlastné 
náklady. 

6. Odborné témy - hlavné tematické oblasti - uvedené nižšie sú stanovené projektom, v prípade, že školiteľ 
uzná za vhodné doplnenie aj iných tém, bude mu to umožnené. 

Podľa sledovaných cieľov odpadového hospodárstva bude informačná aktivita - Environmentálne 
vzdelávanie zamerané na tieto hlavné tematické oblasti: 
1. predchádzanie vzniku odpadov, 
2. ovplyvňovanie (znižovanie) nadmernej spotreby, 
3. triedený zber komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (vrátane 
tematickej oblasti zákazu spaľovania odpadov), 
4. zvýšenie informovanosti obyvateľstva o systéme triedeného zberu v obci, 
5. na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti odpadov, 
6. na zvýšenie povedomia obyvateľstva o možných zdravotných rizikách z nekontrolovaného spaľovania 
komunálneho odpadu. 

7. Požiadavky na zabezpečenie povinnej publicity projektov realizovaných v rámci OP Kvalita životného 
prostredia sú zverejnené na www.op-kzp.sk. Žiadame uchádzačov, aby si preštudovali dokumentáciu 
týkajúcu sa povinností prijímateľov k zabezpečeniu publicity projektov. Odkazy na zdroje týchto informácii 
sú uvedené na www.op-kzp.sk nasledovne: 
Dizajn manuál loga: http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/dizain-manual-op-kzp/ 
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Manuál pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP: http://www.op-kzp.sk/informovanost-
komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/ 
Logo obce sa nachádza na www.velkykyr.sk 

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Osobné postavenie 

la) Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 
realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra použiteľný na 
právne účely, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov 

Technická alebo odborná spôsobilosť 

Uchádzač je povinný predložiť dokumentáciu k splneniu podmienky technickej a odbornej spôsobilosti: 

1) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osoby / osôb zodpovedných za poskytnutie služby: 

a) Min. 1 rok odbornej praxe v oblasti životného prostredia alebo min. 3 pracovné skúsenosti s lektorskou / 
prednáškovou činnosťou v oblasti environmentálneho vzdelávania 

b) Min. stredoškolské vzdelanie 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky predložením originálu životopisu s podpisom zodpovednej osoby / 
zodpovedných osôb, pričom splnenie podmienok je potrebné v prípade vzdelania preukázať dokladom o vzdelaní 
(postačuje kópia) a v prípade pracovných skúseností výpisom prehľadu pracovných skúsenosti s danou 
problematikou, podpísaným zodpovednou osobou, (originál) 

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky: Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade 
s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní: Určená podmienka účasti je primeraná. Preukázanie odborných 
pracovných skúseností resp. vzdelania považuje verejný obstarávate!' za minimum preukazujúce schopnosti 
uchádzača pre riadne plnenie zmluvy. Cieľom požiadavky je preukázanie zabezpečenia kvality poskytovaných služieb 
zo strany uchádzača, ktorý disponuje dostatočnými personálnymi kapacitami s primeranými skúsenosťami 
a odbornosťou pre poskytovanie služieb požadovaného rozsahu na profesionálnej úrovni. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 223,23 € bez DPH 

7. Dátum a čas predloženia cenovej ponuky: 

Do 29.3.2018 do 16: 00 hod. 

8. Kritérium na hodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. 

Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto (úspešná ponuka), ostatným 
ponukám druhé, tretie, atď. (neúspešné ponuky). 
Po vyhodnotení predložených ponúk bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb. Verejný obstarávate!' vyzve 
úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy, ktorá musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 
výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 

9.Formát pre cenovú ponuku od uchádzača pre cely predmet zákazky: Príloha výzvy č. 1 

10.Obsah cenovej ponuky: 
- formulár cenovej ponuky podľa prílohy výzvy 
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- doklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača 
: doklad potvrdzujúci oprávnenie poskytovať uvedené služby a dodávať požadované tovary, napr. Výpis 

z ORSR, Výpis zo ŽRSR a pod. Postačuje predložiť fotokópiu alebo výpis z internetu. 

11. Podmienky zmluvy: 

1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 
aktmi EÚ. 

2. Verejný obstarávateľ ako Prijímateľ Nenávratného finančného príspevku má právo bez akýchkoľvek 
sankcií odstúpiť od Zmluvy s Dodávateľom v prípade, ak ešte nedošlo k k plneniu zo zmluvy medzi 
verejným obstarávateľom a dodávateľom. 

3. Zmluva o poskytovaní služieb nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
po vykonaní administratívnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku 

4. Požadovaný termín dodania predmetu zákazky: do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o poskytovaní služieb. 

5. Splatnosť faktúr je 60 dní od doručenia faktúry. 
6. Požadované miesto dodania tovarov a služieb: Obec Veľký Kýr 

Vo Veľkom Kýre, 20.3.2018 

Ing. Judita Valašková 
starostka obce 
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Príloha Výzvy: Odporúčaný formát pre cenovú ponuku na predmet zákazky: Zabezpečenie publicity 
a informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva k projektu: „Zberný dvor Veľký Kýr" 

Názov uchádzača a identifikačné údaje (sídlo, IČO, kontaktná osoba): 

Platca DPH: Áno / Nie (označte) 

1. Environmentálne vzdelávanie 

Názov položky Jednotka Množstvo Jedn. cena bez DPH Spolu bez DPH 

Prenájom stanu/prístrešku min. 
rozmerov 3x3m s logom akcie min. 
50x50cm na komatexovej tabuli so 
samolepkou ks 1 

Nákup prezentačných zariadení- ROLL 
UP 80 x 200 komplet - konštrukcia + 
potlač ks 3 

Balóniky s potlačou + HE bomba na 
naplnenie (kúpa) ks 300 

prenájom promo stolík + potlač ks 2 

obslužný personál na komunikáciu s 
občanmi./rozdávanie brožúr, balónov a 
pier/ ks 1 

odborný personál na diskusiu a 
prípadné prednášky-2 x 1 hodina ks 2 

zápisník s potlačou A4 (kúpa) ks 500 
pero s potlačou (kúpa) ks 500 

brožúra A5, cca 12 strán (texty, úprava 
obrázkov, úprava textov, zalomenie, 
tlač) ks 500 
Fotodokumentácia z akcie súbor 1 

Doprava, inštalácia, manipulácia. súbor 1 
Cena spolu bez DPH v EUR: 
Cena spolu s DPH v EUR: 

2. Plagáty 
Jedn. 
cena Spolu 
bez bez 

Názov položky Špecifikácia, podrobný popis produktu Jednotka Množstvo DPH DPH 
Plagát Formát A5, lesklý papier, plnofarebná tlač, 

Návrh, grafické spracovanie, tlač 
ks 500 

Cena spolu bez DPH v EUR: 
Cena spolu s DPH v EUR: 

Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky: 
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: 

Podpis a pečiatka: 


