Obec Sečianky, Sečianky 89, 991 10 Sečianky, IČO: 00 648 574

OBJEDNÁVKA
Publicita projektu:
"Zvýšenie triedeného zberu v obci Sečianky"
Časť 1 a 2

Identifikačné údaje dodávateľa služieb:
Obchodné meno:

Csemadok - Oblastný výbor Veľký Krtíš

Sídlo alebo miesto podnikania:

Nekyjská 397/27, Vinica, 99128

IČO:

00419621

DIČ:

2021173275

Platiteľ DPH:

nie

IČ DPH:

-

Kontaktná osoba:

Gábor Balogh

Tel:

0907 84 22 67

E-mail:

csemadokntv@gmail.com

Na základe predloženej ponuky zo dňa 22.1.2020 si v zmysle špecifikácie objednávame:

Názov položky

časť 1: Plagát
časť 2: Publikovanie článku o projekte
Celková cena v EUR bez DPH
DPH .... %
Celková cena v EUR vrátane DPH

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková cena
bez DPH (EUR)

Cena spolu
bez DPH (EUR)

ks

1

30,00

30,00

ks

1

350,00

350,00
380,00
0,00
380,00

Špecifikácia predmetu zákazky:
časť 1: plagát – 1 ks
Rozmery, vyhotovenie a umiestnenie plagátu:
Plagát musí byť umiestnený na mieste realizácie projektu, ľahko viditeľnom verejnosťou.
Doporučené rozmery plagátu: minimálne formátu A3, t.j. 420 x 297 mm.
Musí mať trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčaným materiálom je pevný plast hrúbky min. 5,0 mm.
Potlač – samolepiaca fólia.
Na plagáte musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať prinajmenšom 25
% plochy plagátu:
 znak Európskej únie a odkaz na Európsku úniu;
 odkaz na príslušný fond: pre KF: „Kohézny fond“;
 názov projektu;

 hlavný cieľ projektu;
 zazmluvnená výška NFP.
Na plagáte ďalej musí byť vyobrazené logo OP KŽP.
Plagát môže obsahovať aj:
 text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;
 druh projektu (dopytovo orientovaný projekt);
 informácie súvisiace s OP KŽP:
- odkaz na stránku OP KŽP: www.op-kzp.sk;
- logo MŽP SR s odkazom: „Riadiaci orgán OP KŽP“;
- logo sprostredkovateľského orgánu OP KŽP (SAŽP), ktorý vyhlásil výzvu na projekt s odkazom:
„Sprostredkovateľský orgán OP KŽP“;
 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.
Povinnosťou poskytovateľa služieb bude vyrobiť, dodať a inštalovať plagát na stavbe vyššie
uvedeného projektu alebo na mieste určenom verejným obstarávateľom.
Keďže plagát bude osadený v exteriéri, po dobu trvania projektu, musí byť vyhotovený ako odolný
proti vonkajším poveternostným vplyvom.

Vzor plagátu je daný nižšie v zmysle Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť
podpory z OP KŽP https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-preinformovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf a dizajn manuálu Logo
OP KŽP https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf.
Pred zadaním plagátu do výroby je potrebné zaslať jeho finálnu vizualizáciu na odsúhlasenie
verejnému obstarávateľovi.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia
www.op-kzp.sk

Hlavný cieľ projektu: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadov

Zazmluvnená výška NFP: 249 860,35 EUR
min. 420 mm

časť 2: publikovanie článku o projekte - 1 ks
Grafická úprava, štylizácia a uverejnenie článku o projekte pri ukončení realizácie hlavných
aktivít projektu.
Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:
Miesto: Obec Sečianky, parcela registra KN „C“ 982/21, v k.ú. Sečianky, okres Veľký Krtíš, kraj
Banskobystrický.
časť 1:
Lehota: 1 ks - do 5 pracovných dní od prevzatia samostatnej objednávky na 1 ks,
časť 2:
Lehota: 1 ks - do 20 pracovných dní od prevzatia objednávky

V Sečiankach, dňa: 17.11.2020
Vypracoval: PhDr. Jozef Deák, starosta
....................................................
PhDr. Jozef Deák
podpis a pečiatka

min. 297 mm

Názov projektu: Zvýšenie triedeného zberu v obci
Sečianky

Potvrdenie o prevzatí objednávky:

Dátum prevzatia objednávky:........................................................................
Miesto prevzatia objednávky:........................................................................
Titul, meno a priezvisko štatutára predávajúceho:.........................................

Podpis a pečiatka:..........................................................................................

