VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
s názvom:
„Publicita a informovanosť“

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mail:

PANMED, s.r.o.
Tatranská 615/48, 940 55 Nové Zámky
36 563 994
2021883413
MUDr. Peter Salgó
0915 730 409
salgopeter65@gmail.com

2. TYP ZMLUVY
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
SNP 42/A, 940 01 Nové Zámky

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH
Špecifikácia jednotlivých položiek: Publicita spoločnosti PANMED, s.r.o.
1) Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) - 1 ks
Povinnosťou Prijímateľa podľa článku 8 Nariadenia Komisie ES č.1828/2006 je
umiestniť veľkoplošnú reklamnú tabulu na dobre viditeľnom mieste realizácie
projektu, napríklad na dobre viditeľnom okraji príjazdovej komunikácie k miestu
realizácie projektu alebo priamo na objekte/objektoch realizácie projektu.
Na veľkoplošnej reklamnej tabuli musia byť minimálne uvedené údaje, definované
v článku 9 Nariadenia Komisie ES č.1828/2006 (technické charakteristiky), ktoré
poukazujú na spoluúčasť Európskej únie na financovaní projektu. Tieto údaje by
mali zaberať minimálne 25% plochy reklamnej tabule a ide o nasledovné údaje:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe
I vykonávacieho Nariadenia Komisie a odkaz na Európsku úniu
b) Odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje projekt: pre projekty
financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho rozvoja“ (ERDF),
vrátane znaku Operačného programu, v rámci ktorého sa projekt realizuje,
t.j. OP Zdravotníctvo
c) Vyhlásenie, ktoré definoval RO a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota
intervencie Európskeho Spoločenstva. Pre projekty financované z OPZ ide o
vyhlásenie „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ k
zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov SR“
V súvislosti s povinným údajom uvedenom v druhom bode, odporúčame k odkazu
na príslušný fond doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ v nasledovnom znení:


„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja ERDF“

Tieto povinné údaje sú však minimálne. Prijímateľ si môže podstatne rozšíriť
definovanie povinných údajov na veľkoplošnej reklamnej tabuli a to napríklad o
niektoré z nasledovných údajov:










typ (druh) a názov projektu
stručnú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
informáciu o dátume začatia a dátume ukončenia realizácie aktivít
projektu
logo operačného programu Zdravotníctvo a názov riadiaceho orgánu (MZ
SR)
odkaz na stránky Riadiaceho orgánu príp. stránky OPZ
názov dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa služieb projektu
odkaz na stránku dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa služieb projektu
výška poskytnutého NFP
fotodokumentáciu zo začiatku (priebehu) realizácie projektu ap.

Veľkosť veľkoplošnej reklamnej tabule RO odporúča prispôsobovať podľa
výšky spolufinancovania z príslušného fondu (ERDF) a podľa veľkosti
objektu/objektov, ktoré sú predmetom projektu (NFP). Minimálne rozmery
veľkoplošnej reklamnej tabule sú však 250 x 150 cm.
2) Trvalo vysvetľujúca tabuľa - 1 ks
Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú vyššie trvalo
vysvetľujúcou tabuľou. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným
výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred
ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť
viditeľná a dostatočne veľká, a to v prípade Projektu inštalovaná minimálne do

uplynutia lehoty účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t. j. po dobu 5 rokov od
ukončenia realizácie aktivít projektu.
Povinnosťou Prijímateľa podľa článku 8 Nariadenia Komisie ES č. 1828/2006 je
umiestniť trvalú vysvetľujúcu tabuľu na dobre viditeľnom mieste realizácie
projektu. Tabuľa musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu
byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijímateľ by mal
umiestniť pamätná dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. RO odporúča
jej inštaláciu napríklad na alebo v novopostavených či zrekonštruovaných
objektoch, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, alebo prístupových komunikáciách
k takýmto objektom, tak aby inštalácia tabule nenarušila ráz a charakter projektu s
ohľadom predovšetkým na historické a stavebné prvky.
Na trvalej vysvetľujúcej tabuli musia byť minimálne uvedené údaje, definované v
článku 9 Nariadenia Komisie ES č. 1828/2006 (technické charakteristiky), ktoré
poukazujú na spoluúčasť Európskej únie na financovaní projektu a taktiež
informácie o druhu a názve projektu. Tieto údaje by mali zaberať minimálne 25%
plochy trvalej vysvetľujúcej tabule a ide o nasledovné údaje:
a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe
I vykonávacieho Nariadenia Komisie a odkaz na Európsku úniu
b) Odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje projekt: pre projekty
financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho rozvoja“ (ERDF),
vrátane znaku Operačného programu, v rámci ktorého sa projekt realizuje,
t.j. OP Zdravotníctvo
c) 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 k zlepšeniu
zdravotného stavu obyvateľov SR“
d) Druh (typ) a názov projektu (napr. „dopytovo-orientovaný projekt“)
V súvislosti s povinným údajom uvedenom v druhom bode, odporúčame k odkazu
na príslušný fond doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ v nasledovnom znení:
 „Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja ERDF“
Tieto povinné údaje sú však minimálne. Prijímateľ si samozrejme môže podstatne
rozšíriť definovanie povinných údajov na trvalej vysvetľujúcej tabuli a to napríklad
o niektoré z nasledujúcich údajov:
 informáciu o dátume začatia a dátume ukončenia realizácie aktivít
projektu
 stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
 logo operačného programu Zdravotníctvo a názov Riadiaceho orgánu
(MZ SR)
 odkaz na stránky Riadiaceho orgánu príp. stránky OPZ
 názov dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa služieb projektu





odkaz na stránku dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa služieb projektu
fotodokumentácia zo začiatku realizácie aktivít projektu a vizualizáciu po
dokončení projektu
výška poskytnutého NFP, ap.

Veľkosť trvalej vysvetľujúcej tabule RO odporúča prispôsobovať taktiež v
závislosti od výšky spolufinancovania z príslušného fondu (ERDF) a podľa veľkosti
objektu/objektov, ktoré sú predmetom projektu NFP. Minimálne rozmery trvalej
vysvetľujúcej tabule sú 20 x 30 cm.
Pokyny pri označení majetku a spotrebného materiálu
Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku je potrebné využiť plagáty, štítky,
samolepky.
3) Informačná tabuľa (plagát) - 50 ks
Informačnú tabuľu (plagát) RO odporúča umiestniť na rozmerovo väčších
nakúpených zariadeniach na dobre viditeľnom mieste.
Prijímatelia musia zabezpečiť informovanie verejnosti o tom, že realizovaný projekt
je v rámci daného OP spolufinancovaný z príslušného fondu nasledovnými
informáciami:
a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe
I vykonávacieho Nariadenia Komisie a odkaz na Európsku úniu
b) Odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje projekt: pre projekty
financované z OPZ ide o „Európsky fond regionálneho rozvoja“ (ERDF),
vrátane znaku Operačného programu, v rámci ktorého sa projekt realizuje,
t. j. OP Zdravotníctvo
c) 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 k zlepšeniu
zdravotného stavu obyvateľov SR“
d) Druh a názov projektu („dopytovo-orientovaný projekt“)
V súvislosti s povinným údajom uvedenom v druhom bode, RO odporúča k odkazu
na príslušný fond doplniť text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ v nasledovnom znení:
 „Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja ERDF“
Veľkosť informačnej tabule (plagátu) RO odporúča prispôsobovať taktiež v
závislosti od výšky spolufinancovania z príslušného fondu (ERDF) a podľa veľkosti
objektu/objektov, ktoré sú predmetom projektu NFP. Minimálne rozmery
informačnej tabule sú však 20 x 30 cm.

4) Informačné štítky - 100 ks
Na rozmerovo menších druhoch majetku (napr. výpočtová technika a pod.) je
potrebné umiestniť informačné štítky, prostredníctvom umiestneného znaku
Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I
vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu Označenie musí byť
umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj
ovládaný pracovníkmi). Rozmery informačných štítok 15 x 10 cm.

5. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný kód: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky

6. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

7. VARIANTNÉ RIEŠENIE
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

8. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
716,00 EUR bez DPH

9. LEHOTA NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Do 30.11.2015

10. JAZYK
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež
v slovenskom jazyku.

11. TERMÍN, MIESTO PREDLOŽENIA A LEHOTA VIAZANOSTI CENOVÝCH
PONÚK
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 05.11.2015 do 11:00 hod, e-mailom na e-mailovú
adresu: salgopeter65@gmail.com, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti PANMED,

s.r.o., Tatranská 615/ 48, 940 55 Nové Zámky, prípadne osobne na adresu SNP 42/A,
940 01 Nové Zámky.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.11.2015.

12. CENA
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH
a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.

13. NÁVRH ZMLUVY
Návrh Zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného
uchádzača.

14. PODMIENKY FINANCOVANIA
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych
dní odo dňa jej doručenia.

15. POŽADOVANÉ DOKLADY
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného
registra SR, Výpis zo Živnostenského registra SR a pod.) Uchádzač môže predložiť aj
neoverenú kópiu dokladu. Originál, alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba
od úspešného uchádzača.

16. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.

V Nových Zámkoch dňa 29.10.2015

............................................................
MUDr. Peter Salgó

