Zmluva o poskytnutí služby č. 02012017
uzavretá podľa § 261 a následného zákona č. 513/1991 Zb.
ZMLUVNÉ STRANY:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Trávnica
Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica
Ing. Emil Ivan – starosta obce
00309320
2021059469
VÚB, a.s.
IBAN: SK 75 0200 0000 3501 7222 7172

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:

Profeee s. r. o.
Jókaiho 30, 821 06 Bratislava
Ing. Ján Varga (konateľ)
47367652
2023838311
ČSOB, a.s.
IBAN: SK1575000000004018852269
Spoločnosť zapísaná v OR OS I, odd.: Sro, vložka č.: 91378/B

(ďalej len „Dodávateľ“)

Článok I.
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi zabezpečenie realizácie publicity k projektu
s názvom: „Publicita projektu a informačná kampaň – Separovaný zberný dvor Trávnica“, v zmysle výsledku
verejného obstarávania.
Názov OP:
Prioritná os:
Cieľ:
Výzva:

Názov projektu:

Operačný program Kvalita životného prostredia
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a
mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Separovaný zberný dvor Trávnica

(ďalej len „projekt“), ktorý realizuje Objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzavretej s príslušným riadiacim orgánom/sprostredkovateľým orgánom pod riadiacim orgánom.
1. Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa služby súvisiace s publicitou projektu nasledovne:
Publicita projektu:
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí:





Grafické spracovanie, výroba a umiestnenie dočasného pútača v počte 1 ks
Grafické spracovanie, výroba a osadenie stálej tabule v počte 1 ks
Grafické spracovanie, výroba a osadenie plagátu v počte 1 ks
Grafické spracovanie, publikácia článku o projekte v počte 1 ks
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Grafické spracovanie a výroba informačných letákov v počte 1 500 ks,
Vytvorenie webovej stránky o potrebe separovania odpadov a jej následná údržba v počte 1 ks,
Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v počte 1 ks
Grafické spracovanie a výroba nálepiek na označenie zakúpených zariadení v počte 30 ks.

Opis parametrov publicity projektu a rozsah dodania:
Dočasný pútač v počte 1 ks
Dodávateľ umiestni dočasný pútač v počte 1 ks na mieste realizácie projektu ľahko viditeľnom verejnosťou s uvedením
všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OPKŽP.
Rozmery pútača: 2500 x 1500 mm.
Materiál: plast
Hrúbka: 5 mm.
Farba: Farebná z jednej strany.
Stála tabuľa v počte 1 ks
Stála tabuľa v počte 1 ks sa umiestní na dobre viditeľnom mieste projektu (na novopostavených, či zrekonštruovaných
objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Manuálu pre
informovanie a komunikáciu pre OPKŽP.
Pamätná tabuľa bude mať rozmer: 30 x 20 cm
Materiál tabule: plast
Farba: Farebná z jednej strany.
Plagát v počte 1 ks
Plagát v počte 1 ks bude umiestnený na dobre viditeľnom mieste projektu (na novopostavených, či zrekonštruovaných
objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti s uvedením všetkých povinných údajov špecifikovaných podľa Manuálu pre
informovanie a komunikáciu pre OPKŽP.
Formát plagátu: A3, t. j. 420 x 297 mm.
Farebné prevedenie
Publikácia článku o projekte v počte 1 ks
Zabezpečenie publikácie článku o projekte v miestnych printových médiách - novinách alebo časopise v počte: 1
uverejnenie.
Formát: A5.
Farebné prevedenie.
Informačné letáky v počte 1 500 ks
Vyhotovenie informačných letákov určené pre dospelých a pre detí o odpadovom hospodárstve a o zbernom dvore. V cene
bude zahrnuté vypracovanie textových častí, grafika a tlač.
Formát: A5, jednostranne
Farebné prevedenie
Webová stránka v počte 1 ks
Vytvorenie webovej stránky o potrebe separovania odpadov a jej následná údržba počas trvania projektu.
Technológia:
PHP, HTML, JAVA, redakčný systém alebo iný ekvivalent
Charakter:
informačný web
Jazyková mutácia: jedna – slovenská
Počet sekcií:
5
Špeciálne funkcie: nie
Video:
nie
Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí
Vytvorenie platformy pre odpadové hospodárstvo obce na sociálnych sieťach - Facebook a jej následná údržba počas
trvania projektu.
Nálepky na označenie zakúpených zariadení v počte 30 ks
Vyhotovenie farebných nálepiek na označenie zakúpených zariadení zberného dvora.
Nálepky s rozmerom: 20 x 20 cm.
Farebné prevedenie
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Bližšie špecifikácie a náležitosti jednotlivých častí zákazky budú dodané v súlade s prílohou tejto výzvy: Manuál pre
informovanie a komunikáciu pre OPKŽP.
2. Všetky výstupy Dodávateľa budú vypracované podľa formulárov vyžadovaných riadiacim orgánom.

Článok II.
Cena

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Dodávateľovi cenu za poskytnuté služby a plnenia podľa tejto Zmluvy v celkovej
výške: =3 595,10 Eur, slovom: tritisícpäťstodeväťdesiatpäť Eur a 10 eurocentov. Táto cena je konečná a pozostáva
z nasledovných položiek:
Prvok publicity
Dočasný pútač
Stála tabuľa
Plagát
Publikácia článku
Letáky 1500 ks
Web
Soc. siete
Nálepky 30 ks
Spolu

Množstvo – ks
1
1
1
1
1500
1
1
30

Jednotková cena
v EUR
880.00
420.00
20.00
200.00
0.23
1350.00
300.00
2.67

Cena spolu v EUR
880.00
420.00
20.00
200.00
345.00
1350.00
300.00
80.10
3595.10

2. Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom a doručená Objednávateľovi.
Splatnosť faktúry je najneskôr 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
3. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za jednotlivé plnenia priebežne po ich dodaní objednávateľovi.
Článok III.
Trvanie zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania projektu podľa prislúchajúcej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Článok IV.
Povinnosti dodávateľa
1.
2.
3.
4.

5.

Dodávateľ je povinný plniť predmet Zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s
odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu ním poskytnutých služieb.
Dodávateľ je povinný dodať tovary a služby do 15 dní od vystavenia písomnej objednávky Objednávateľom.
Dodávateľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo
prostredníctvom subdodávateľov.
Dodávateľ nezodpovedá za chyby a vady a prípadné škody vzniknuté Objednávateľovi prípadne akýmkoľvek tretím
osobám spôsobené používaním výsledkov činnosti Dodávateľa Objednávateľom, ktoré vznikli na základe nesprávnych
informácií poskytnutých Dodávateľovi Objednávateľom alebo v dôsledku iných dôvodov majúcich pôvod u
Objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt: Separovaný zberný dvor Trávnica a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
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f)

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Článok V.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pri plnení tejto Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť.
2. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vytvoriť Dodávateľovi primerané podmienky, hlavne však zadovážiť
a sprístupniť Dodávateľovi všetky údaje a informácie potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy. Objednávateľ je
zodpovedný za získanie všetkých údajov potrebných pre realizáciu projektu a výstupov podľa tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať Dodávateľa so všetkými novými skutočnosťami, o ktorých sa
dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú alebo môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať výstupy Projektu uvedené v článku I. tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať
ich kontrolu do 5 pracovných dní od ich prevzatia a zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas.

Článok VI.
Organizácia Publicity projektu
1.

2.
3.

Projekt bude realizovať Dodávateľ a súčinnosť zo strany Objednávateľa bude realizovaná predovšetkým
prostredníctvom činnosti spoločnej riešiteľskej skupiny – projektového tímu, zloženého z pracovníkov Dodávateľa
a pracovníkov Objednávateľa určených na tento účel Objednávateľom, najmä Manažérom publicity. Do projektu budú
podľa potreby priebežne zapájaní aj ďalší pracovníci Objednávateľa v závislosti od rozsahu potrebnej súčinnosti na
strane Objednávateľa.
Objednávateľ zabezpečí technické podmienky v rozsahu podľa dohody s Dodávateľom.
Zmeny projektu alebo dohodnutého rozsahu služieb a plnenia podľa tejto Zmluvy budú uskutočnené písomnou dohodou
Zmluvných strán, pokiaľ nevyplýva z ustanovení tejto Zmluvy inak.

Článok VII.
Náhrada škody
1.

Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane vo vzťahu k tejto Zmluve, zodpovednosť
za škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VIII.
Skončenie platnosti a účinnosti zmluvy
1.

Zmluva zaniká
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
b) akceptáciou plnenia,
c) odstúpením od Zmluvy.

2.

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek
povinnosť podľa tejto Zmluvy ani potom, ako ho Objednávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie v tomto
upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve doručenej Dodávateľovi na to
poskytol dodatočnú lehotu 3 pracovné dni.
Dodávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek
povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy ani potom, ako ho Dodávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie v tomto
upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve na to poskytol dodatočnú lehotu 3
pracovné dni.
Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane.
Odstúpenie zo strany Objednávateľa nie je účinné skôr, ako je zaplatená časť ceny podľa článku II. tejto Zmluvy za
Dodávateľom dovtedy poskytnuté plnenie.

3.

4.
5.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej
zverejnení Objednávateľom na svojej webovej stránke alebo v Centrálnom registri zmlúv.
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2.

3.
4.
5.
6.

Na túto Zmluvu a vzťahy z nej vyplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, a to vždy tie ustanovenia,
ktoré sú svojou povahou najbližšie konkrétnej právnej skutočnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé je originál, pričom Objednávateľ obdrží tri (3)
vyhotovenía a Dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne a na
znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi.
Všetky zmeny a dodatky Zmluvy sú platné len v písomnej forme s riadnymi podpismi oboch Zmluvných strán, ak táto
Zmluva neurčuje inak.
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa zmluvné strany
zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, spory pre riešenie sporov z tejto
Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Dátum:

Dátum:

Miesto:

Miesto:

Za objednávateľa:
Ing. Emil Ivan (starosta obce)

Za dodávateľa:
Ing. Ján Varga (konateľ)

Podpis:

Podpis:
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