VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na poskytnutie služieb s názvom
„PODPORNÉ AKTIVITY PUBLICITY k projektu
Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali –prestupný uzol.“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Belický
IČO:
00306185
DIČ:
2021024049
Tel.:
031/7705981 kl. 322
E-mail:
mesto@sala.sk
Internetová stránka: www.sala.sk
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a. s..
Číslo účtu
000000 5144794500/0900
IBAN:
SK78 0900 0000 0051 4479 4500
Kontaktná osoba:
Ing. Eliška Vargová, Referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy (kontakt mobil:
0903649933, e-mail: vargova@sala.sk )

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Cenovú ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne, do elektronickej schránky
verejného obstarávateľa alebo emailom. Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom pošty, kuriérom, resp. osobného
doručenia: Mestský úrad Šaľa, 927 15 Šaľa, Námestie Sv. Trojice č.7
b) adresa na doručenie emailom: mesto@sala.sk
c) obal ponuky, musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „PODPORNÉ AKTIVITY PUBLICITY k projektu – Záchytné
parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ -neotvárať“
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.

3.

Predmet obstarávania:
Zabezpečenie podporných aktivít týkajúcich sa publicity projektu Záchytné parkovisko
– predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ kód žiadosti: NFP302010ARL5, kód
projektu 302011ARL5 v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z302011ARL5-121-48
zo
dňa
17.12.2021
zverejnenej
na
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 v znení dodatkov a podľa podmienok
Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy: kód IROP – PO1-SC1212019-48 so zameraním na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy a v zmysle platnej príručky pre prijímateľov, ako aj platnej legislatívy
SR oprávnenou osobou.

Ide o výrobu a osadenie dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks v rámci projektu podľa
podmienok Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre IROP podľa dizajn manuálu
a vzorov vizualizácií: https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciuirop-verzia-1-7/1142-67-1142-17089/
(osadenie prvkov publicity bude vykonané v súčinnosti so zhotoviteľom stavby, ktorý
má medzi zmluvnými povinnosťami osadenie dodaných tabúľ tak, aby mu nebránili
v realizácii stavby.)
Začlenenie projektu:
Operačný program:
Spolufinancovaný z:
Prioritná os:
Konkrétny cieľ:
4.
5.

302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Európsky fond regionálneho rozvoja
302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je zabezpečenie podporných aktivít projektu týkajúcich sa publicity
t. j. výroba a osadenie dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks v rámci projektu
s názvom Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ kód
žiadosti: NFP302011ARL5, kód projektu 302011ARL5 s dohodnutým rozsahom
financovania z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny operačný
program. (ďalej len „IROP“), kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48, v zmysle
podmienok zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa
17.12.2021 zverejnenej na https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 v znení dodatkov a
podľa podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy: kód IROPPO1-SC121-2019-48 so zameraním na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy (najmä v zmysle platnej príručky pre prijímateľov) ako
aj platnej legislatívy SR a taktiež v zmysle dokumentu - Manuál pre informovanie a
komunikáciu pre IROP podľa dizajn manuálu a vzorov vizualizácií.
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-7/114267-1142-17089/
Cena bude obsahovať všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. náklady na výrobu,
prepravu, inštaláciu atď. dočasného pútača aj trvalej tabule. (osadenie prvkov publicity
bude vykonané v súčinnosti so zhotoviteľom stavby, ktorý má medzi zmluvnými povinnosťami
osadenie dodaných tabúľ tak, aby mu nebránili v realizácii stavby.)

Predpokladaná dĺžka realizácie aktivít projektu je 19 mesiacov, stavebných prác 15
mesiacov a limitujúcim faktorom na plnenie je koniec oprávneného obdobia
programového obdobia teda najneskôr do 31.12.2023.
Obsah a vizualizácia tabúľ bude podliehať odsúhlaseniu RO resp. SO pre IROP, preto si
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo úpravy obsahu a formy tabule podľa pripomienok
RO a SO pre IROP bez nároku na úpravu ceny.
Kód CPV: hlavný slovník:

79340000-9 Reklamné a marketingové služby

Pre tieto výdavky boli stanovené nasledovné max fin. limity: výroba a osadenie:
Dočasný (veľkoplošný) pútač
500,- EUR bez DPH
Stála tabuľa
300,- EUR bez DPH

Minimálne rozmery pútača: 2000 x 1500 mm.
Minimálne rozmery stálej tabule: 400 x 300 mm
Minimálne požiadavky vyplývajúce z manuálu:
Veľkoplošný pútač
Dočasný pútač bude osadený po konzultácii so zhotoviteľom stavby, aby nebránil pri realizácii
stavebných prác a nepoškodil sa.
Časové podmienky inštalácie veľkoplošného pútača
Od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu
prijímateľ prostredníctvom dodávateľa zabezpečí osadenie veľkoplošného pútača na mieste
realizácie aktivít projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- celková výška NFP poskytnutého na projekt presahuje 500 000,- EUR a zároveň
- projekt slúži na financovanie infraštruktúry alebo stavebných činností.
Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača
Prijímateľ prostredníctvom dodávateľa umiestni veľkoplošný pútač na mieste realizácie
projektu ľahko viditeľnom verejnosťou.
Minimálne rozmery pútača: 2000 x 1500 mm.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať
prinajmenšom 25 % plochy pútača:
- názov projektu
- popis cieľa projektu
- logo EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho
rozvoja“).
Pútač musí ďalej obsahovať:
- logo IROP
- logo MIRRI SR
- názov prijímateľa
Pútač môže obsahovať:
- ďalšie logo, resp. logá (napr. logo prijímateľa), pričom žiadne logo nesmie byť väčšie ako
logo EÚ (pokiaľ ide o výšku alebo šírku).
Vzor veľkoplošného pútača je súčasťou dizajn manuálu.
Stála tabuľa
Stála tabuľa musí byť inštalovaná najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie
projektu. Stála tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste projektu (na novopostavených,
či zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti tak, aby nenarušila ráz a
charakter projektu s ohľadom predovšetkým na historické a stavebné prvky.
Stála tabuľa bude vyhotovená ako hliníková tabuľa hrúbky min. 5 mm s trvácou plnofarebnou
potlačou do exteriéru – potlač na samolepiacu fóliu použitím stálych ekosolventných farieb.
Dodanie vrátane uchytenia (použitím nekorodujúcich pomocných materiálov a umiestnenie na
niektorý s novo vybudovaných objektov napr. autobusová stanica, prístrešok pre bicykle, objekt
sociálnych zariadení a pod. podľa pokynov objednávateľa resp. po dohode so zhotoviteľom,
aby nebola narušená záruka stavebných prác. (záruka na potlač min. 60 mesiacov).

Časové podmienky inštalácie stálej tabule
Prijímateľ prostredníctvom dodávateľa zabezpečí inštaláciu stálej tabule trvanlivejšej podoby
z hodnotnejšieho materiálu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia projektu, ktorý spĺňa tieto
kritériá:
- celková výška NFP presahuje 500 000,- EUR a zároveň
- projekt spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo
stavebných činností.
Keďže je stála tabuľa oprávneným výdavkom, prijímateľ prostredníctvom dodávateľa je
povinný inštalovať stálu tabuľu ešte pred ukončením realizácie aktivít projektu, tak aby bolo
možné jej osadenie overiť v rámci kontroly na mieste vykonávanej kontrolným subjektom.
Rozmery a umiestnenie stálej tabule
Stála tabuľa sa umiestňuje na ľahko verejnosti viditeľnom mieste (na novopostavených, alebo
zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti (inštitúcia, budova, objekt
slúžiaci na podnikanie atď.) tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu s ohľadom
predovšetkým na historické a stavebné prvky.
- Musí mať trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčanými materiálmi sú napr. leštený
kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast a pod. verejný obstarávateľ určil hliníková tabuľa
hrúbky min. 5 mm s trvácou plnofarebnou potlačou do exteriéru alebo ekvivalent.
- Minimálne rozmery stálej tabule: 400 x 300 mm
Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať
prinajmenšom 25% plochy tabule:
- názov projektu
- popis cieľa projektu
- logo EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho
rozvoja“).
Stála tabuľa musí ďalej obsahovať:
- logo IROP
- logo MIRRI SR
- názov prijímateľa
- dátum začatia projektu
- dátum ukončenia projektu
- nenávratný finančný príspevok
Stála tabuľa môže obsahovať:
- ďalšie logo, resp. logá (napr. logo prijímateľa), pričom žiadne logo nesmie byť väčšie ako
logo EÚ (pokiaľ ide o výšku alebo šírku).
Vzor stálej tabule je súčasťou dizajn manuálu.
Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výrobu,
prepravu, inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), dočasného pútača aj trvalej
tabule aj napr. grafický návrh, grafické spracovanie, tlač a konečné doručenie na miesto dodania
určené objednávateľom v meste Šaľa ako aj výdavky spojené s osadením trvalej tabule aj
dočasného pútača (v súčinnosti so zhotoviteľom stavby). Grafický návrh musí byť písomne
odsúhlasený pred zadaním do tlače zo strany Objednávateľa.

Obsah a vizualizácia tabúľ bude podliehať odsúhlaseniu RO resp. SO pre IROP, preto si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo úpravy obsahu a formy tabule podľa pripomienok RO a SO pre
IROP bez nároku na úpravu ceny.
6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 809,33 EUR bez DPH

7.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania – katastrálne územie mesta Šaľa – predstaničný priestor vymedzený
parcelami:
register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve mesta
a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1,
2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na
pozemkoch 1371/11, 1373/34, 1371/10 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve mesta LV 8868,
a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc
Slovenskej republiky (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha a orná
pôda). Celková plocha riešeného územia je 22 424,20 m2.
Predpokladaná doba realizácie stavebných prác bude v trvaní 15 mesiacov,
predpokladaná doba realizácie všetkých aktivít projektu je 19 mesiacov. Limitujúcim
faktorom je koniec programového obdobia a jeho oprávnenosti do 31.12.2023, dokedy
všetky aktivity musia byť zrealizované, prebraté aj prefinancované.
Predpokladaný termín plnenia: od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo (po
uskutočnení a overení VO na dielo) až po vydanie kolaudačného rozhodnutia
k predmetnej stavbe.

8.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Lehota na dodanie a dokončenie predmetu zmluvy vrátane osadenia, a to v nasledovných
termínoch:
- dočasný pútač:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa,
- stála tabuľa:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa
Dočasný pútač bude potrebné dodať na začiatku realizácie projektu po odovzdaní
staveniska zhotoviteľovi stavebných prác a trvalú tabuľu na konci realizácie stavebných
prác, teda po cca 15 mesiacoch.

9.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (nerelevantné, všetky
podklady sú súčasťou výzvy)

10.
11.

Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program
Lehota na predloženie ponuky: 04.04.2022 do 10.00 hodiny

12.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH uvedená v mene Euro.
Spôsob určenia ceny:
Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky priame aj nepriame
náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení celého predmetu zmluvy. V prípade, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. náklady na výrobu,
prepravu, inštaláciu atď. dočasného pútača aj trvalej tabule.

13.

Pokyny na zostavenie ponuky:
• Ponuka sa vyhotoví v slovenskom jazyku a v mene euro
• Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
• Spôsob miesto a označenie pri doručení ponuky je uvedené v bode 2 tejto výzvy
• Variantné riešenie: nie.
• Oprávnenie na poskytnutie služby: Uchádzač musí mať oprávnenie na poskytovanie
služieb podľa predmetu zákazky. Uvedené si overí verejný obstarávateľ podľa
príslušného registra.

14.

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa
priloženého vzoru – príloha č. 1– vyplnený podpísaný aj identifikačnými údajmi
uchádzača
b.
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto
výzvy, že súhlasí s návrhom zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy a v prípade,
že bude vyhodnotený ako úspešný ju podpíše v uvedenom znení a že údaje
v ponuke sú pravdivé a úplné.
c)
Doklady k podmienkam účasti podľa bodu 16. tejto výzvy - doklad podľa
ods. a - overí verejný obstarávateľ, uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že
nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
d)
Čestné vyhlásenie podľa vzoru v prílohe č. 4 výzvy – že uchádzač nemá zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní
e)
Súhlas so spracovaním osobných údajov(GDPR) podľa vzoru v prílohe č. 5
tejto výzvy

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
písomne (emailom alebo poštou) ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok osobného postavenia
preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 11 sa vráti
uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe a ak bola doručená v elektronickej
podobe do el. schránky, nezaradí sa do hodnotenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ
následne zašle uchádzačom informáciu o zrušení postupu obstarávania spolu s odôvodnením.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného
obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím
osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3. Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní,
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné
obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv
podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
4. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
15.

Otváranie ponúk: 04.04..2022 o 11.00 hod., Miesto: MsÚ Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7,
927 15 Šaľa,
Postup pri otváraní ponúk: Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na
otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie.

16.

Podmienky účasti:
a. Osobné postavenie:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - oprávnenie poskytovať službu,
ktorá zodpovedá predmetu zákazky –
Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e), nakoľko
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy podľa osobitného predpisu.
§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na
predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov,
bude z verejného obstarávania vylúčený.

17.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (IROP), štátneho
rozpočtu a z vlastných prostriedkov obstarávateľa v rámci projektu s názvom Záchytné
parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ kód žiadosti:
NFP302010ARL5, kód projektu 302011ARL5 v zmysle podmienok zmluvy
o poskytnutí NFP čIROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021 zverejnenej na
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 v znení dodatkov a výzvy s kódom IROP-PO1SC121-2019-48 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, nakoľko sa
bude realizovať aj systém predfinancovania voči poskytovateľovi NFP.

18.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
- Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu
kontrolu procesu verejného obstarávania.
- Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
- Projektová dokumentácia stavby je k nahliadnutiu v rámci zverejnených súťažných
podkladov
k obstarávaniu
zhotoviteľa
stavby
na
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?module=customer&page=ShowPro
file&ItemID=36810472&amp;
- Text výzvy spolu s prílohami v editovateľnom formáte je možné vyžiadať telefonicky
alebo emailom podľa kontaktov uvedených v bode 1 tejto výzvy.

Prílohy:
Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií - vzor
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie - vzor
Príloha č. 3 – návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 4 – čestné vyhlásenie – nemá zákaz VO - vzor
Príloha č. 5 – súhlas so spracovaní osobných údajov - vzor
V Šali dňa 23.3.2022

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Príloha č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Verejný obstarávateľ: Mesto Šaľa
Názov zákazky: „PODPORNÉ AKTIVITY PUBLICITY k projektu
Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali –prestupný uzol.“
s kódom projektu v ITMS2014+: 302011ARL5
Výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48
Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača: ........................
Sídlo uchádzača: .......................................................
IČO uchádzača:..........................................................
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena vrátane DPH.
NAJNIŽŠIA CENA KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

Plnenie

Celková cena bez DPH v EUR

DPH 20 %

v EUR

Spolu s DPH
v EUR

Dočasný
pútač 1 ks
Trvalá
tabuľa 1 ks

Cena celkom v EUR s DPH
Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a
požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
V _______________ dňa __

____________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 2 výzvy na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ: Mesto Šaľa
Názov zákazky: „PODPORNÉ AKTIVITY PUBLICITY k projektu
Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali –prestupný uzol.“
s kódom projektu v ITMS2014+: 302011ARL5
Výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
...............................
Sídlo:
...............................
Zastúpený:
...............................
Kontaktná osoba:
...............................
Kontaktné údaje:
...............................
Vyhlasujem, že súhlasím s obsahom návrhu zmluvy o dielo, ktorá je prílohou č. 3 výzvy na
predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „PODPORNÉ
AKTIVITY PUBLICITY k projektu Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali
–prestupný uzol.“ v rámci projektu s názvom „Záchytné parkovisko – predstaničný
priestor v Šali –prestupný uzol.“ a že v mnou navrhovanej cene za celý predmet zákazky
v EUR vrátane DPH podľa výzvy na predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje náklady
spojené s dodaním predmetných služieb podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených
v danej výzve, ako i podľa článku 3 návrhu zmluvy o dielo.
Zároveň čestne vyhlasujem, že v prípade, že sa stanem víťazným uchádzačom uvedenú zmluvu
podpíšem v predloženom znení.
Čestne vyhlasujem, že som porozumel výzve na predkladanie ponúk a podmienkam verejnej
súťaže a súhlasím s nimi.
Čestné vyhlasujem, že údaje vedené v ponuke a všetkých jej dokladoch sú pravdivé a úplné.
V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej
relevantnej evidencii)

Príloha č. 3 - návrh Zmluvy o dielo
ZMLUVA O DIELO č. ........
uzatvorená v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“)
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
IČO:
00306185,
DIČ:
2021024049
Telefón:
031/7705981-4,
e-mail:
mesto@sala.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s..
Číslo účtu
000000 5144794500/0900
IBAN:
SK78 0900 0000 0051 4479 4500
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)
a
1.2 ...................................
Sídlo:
..........................
Štatutárny orgán: ..........................
IČO:
............................
IČ DPH:
............................
bankové spojenie: .............................
IBAN:
............................
zapísaný v OR SR ..........., Odd.: ................, vl.č.: ...............
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ v ďalšom texte zmluvy aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu realizovaného v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Čl. III.
PREDMET ZMLUVY
3.1

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie podporných aktivít projektu týkajúcich sa
publicity t. j. výroba a osadenie dočasného pútača (1 ks) a stálej tabule (1 ks) v rámci
projektu s názvom Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“
kód žiadosti: NFP302011ARL5, kód projektu 302011ARL5 s dohodnutým rozsahom
financovania z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny
operačný program. (ďalej len „IROP“), kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48, v
zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa
17.12.2021 zverejnenej na https://www.crz.gov.sk/zmluva/6115086 v znení dodatkov a
podľa podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy: kód
IROP-PO1-SC121-2019-48 so zameraním na zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (najmä v zmysle platnej príručky pre
prijímateľov) ako aj platnej legislatívy SR a taktiež v zmysle dokumentu - Manuál pre
informovanie a komunikáciu pre IROP podľa dizajn manuálu a vzorov vizualizácií.
https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-7/114267-1142-17089/. Osadenie prvkov publicity bude vykonané v súčinnosti so
zhotoviteľom stavby, ktorý má medzi zmluvnými povinnosťami osadenie dodaných
tabúľ tak, aby mu nebránili v realizácii stavby.
Čl. IV.
ZÁVÄZKY ZHOTOVITEĽA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) na základe požiadaviek Objednávateľa, resp. ním poverenej osoby vytvorí návrhy
a realizáciu pred zadaním do výroby: dočasného pútača 1 ks a stálej tabule 1 ks (súhrnne
označené aj ako „dielo“) v zmysle požiadaviek Manuál pre informovanie a komunikáciu
pre IROP https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia1-7/1142-67-1142-17089/, dizajn manuálu a vzorov vizualizácií.
b) vyhotoví dielo v maximálne možnej technickej a grafickej kvalite. Zrealizované dielo
odovzdá Objednávateľovi a na základe požiadavky Objednávateľa, resp. ním poverenej
osoby bezodkladne odstráni prípadné chyby a nedostatky diela bez nároku na ďalšiu
odmenu,
c) dodrží lehotu na dodanie a dokončenie predmetu zmluvy vrátane osadenia, a to
v nasledovných termínoch:
• dočasný pútač:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa,
• stála tabuľa:
do 2 týždňov od objednávky objednávateľa –
Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých prostriedkov publicity tvorí prílohu č.
1 tejto zmluvy. Objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z ceny predmetu diela za každý aj začatý deň omeškania s jeho dodaním po termíne
stanovenom v článku IV. písm. c) tejto zmluvy a to za každý nedodržaný termín
jednotlivo. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
d) poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii činností,
ktoré sú predmetom tejto zmluvy. V tejto súvislosti sa zaväzuje, že bude plne dodržiavať
Objednávateľom stanovený časový harmonogram jednotlivých prác a činností, a že
bude Objednávateľovi počas trvania tejto zmluvy plne k dispozícii,
e) o zhotovení jednotlivých častí diela bude písomne informovať Objednávateľa,

f) poskytuje záruku na stálu tabuľu 60 mesiacov,
g) strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným riadiacim orgánom a Objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
i.
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
ii.
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského
orgánu a nimi poverené osoby,
iii. Najvyšší kontrolný́ úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný́ orgán a nimi
poverené osoby,
iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
v.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
vi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
vii.
osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť
od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu
zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej
kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov.
Čl. V.
ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že:
a) poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri jeho plnení tejto zmluvy, pričom pod
pojmom "potrebná súčinnosť" sa rozumie predovšetkým presné a včasné odovzdávanie
požiadaviek Zhotoviteľovi,
b) dielo a jeho časti vyhotovené včas a bez závad a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.
Čl. VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy uhradí
Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v cenovej ponuke.
Cena diela celkom: ............ EUR bez DPH,
20% DPH .......................... EUR
Cena celkom ..................... EUR s DPH.
(slovom: ...................... eur, ...................... centov).
V tom:
Dočasný pútač
1 ks ................... EUR bez DPH, t. j. ..................... EUR s DPH
Trvalá tabuľa
1 ks .................... EUR bez DPH,. t. j. .................. EUR s
DPH,
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby DPH oproti výške uvedenej
v zmluve, ktorá sa podľa platnej právnej úpravy bude vzťahovať na túto zmluvu, bude
Zhotoviteľ výšku DPH účtovať v súlade s platnou právnou úpravou v čase zdaniteľného
plnenia.

6.2 Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výrobu,
prepravu, inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), dočasného pútača aj
trvalej tabule aj napr. grafický návrh, grafické spracovanie, tlač a konečné doručenie na
miesto dodania určené objednávateľom v meste Šaľa ako aj výdavky spojené s osadením
dočasného pútača aj trvalej tabule. Grafický návrh musí byť písomne odsúhlasený pred
zadaním do tlače zo strany Objednávateľa.
6.3 Cena je splatná na základe dvoch vystavených faktúr (samostatne za dočasný pútač,
samostatne za stálu tabuľu) so splatnosťou do 60 dní po prevzatí a odsúhlasení diela/jeho
časti a to bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v Čl. I. tejto zmluvy. Z dôvodu
spolufinancovania predmetu plnenia tejto zmluvy z prostriedkov ŠF EÚ uvedená lehota
splatnosti faktúr nie je v zjavnom nepomere k právam a povinnostiam zmluvných strán.
Čl. VII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
7.1 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené uzavrieť túto zmluvu vo všetkých
jej ustanoveniach a že ku dňu podpísania tejto zmluvy nemajú uzavreté nijaké iné zmluvy,
či dohody s ďalšími stranami, ktoré by boli v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto
zmluvy a bránili by jej plneniu.
7.2 Obidve zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na
plnenie tejto zmluvy.
7.3 Ďalšie vzťahy medzi obidvoma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vyslovene upravené touto
zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne platnými právnymi
predpismi SR.
Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Zmluvu je možné ukončiť:
a) po vzájomnej dohode obidvoch strán,
b) jednostranne v prípade závažného porušenia, či neplnenia zmluvy druhou zmluvnou
stranou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Za závažné porušenie
zmluvy, zmluvné strany považujú nedodržanie predmetu zmluvy, jej vyhotovenia
a lehoty dodania.
8.2 Všetky dodatočne dohodnuté zmeny obsahu zmluvy musia mať formu číslovaného
písomného dodatku k tejto zmluve a musia byť potvrdené podpisom štatutárnym zástupcov
obidvoch zmluvných strán.
8.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku a na
znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

8.4 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory sa pokúsia riešiť predovšetkým
zmierom a dohodou. Ak sa im to nepodarí, rozhodne o výsledku sporu príslušný súd SR.
8.5 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží
3 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
8.6 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.
8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povinností vyplývajúcich
z ustanovenia § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy.
8.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustan. § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dohodli na
odložení jej účinnosti po jej zverejnení, a to až dňom doručenia kladného výsledku overenia
procesu verejného obstarávania po podpise tejto zmluvy t. j. pozitívnej správy z kontroly
verejného obstarávania, na základe ktorého bola táto zmluva uzatvorená, vydanej zo strany
RO resp. SO pre IROP.

Prílohy:
1. Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých prostriedkov publicity
V ............ dňa:

V Šali dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.......................
..............................
.............................

Mgr. Jozef Belický
..................................
primátor

(zhotoviteľ)

(objednávateľ) mesto Šaľa

Príloha č. 1 zmluvy o dielo
Technická a obsahová špecifikácia jednotlivých prostriedkov publicity
– minimálny rozsah
Veľkoplošný pútač
Dočasný pútač bude osadený po konzultácii so zhotoviteľom stavby, aby nebránil pri realizácii
stavebných prác a nepoškodil sa.
Časové podmienky inštalácie veľkoplošného pútača
Od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu
prijímateľ prostredníctvom dodávateľa zabezpečí osadenie veľkoplošného pútača na mieste
realizácie aktivít projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- celková výška NFP poskytnutého na projekt presahuje 500 000,- EUR a zároveň
- projekt slúži na financovanie infraštruktúry alebo stavebných činností.
Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača
Prijímateľ prostredníctvom dodávateľa umiestni veľkoplošný pútač na mieste realizácie
projektu ľahko viditeľnom verejnosťou.
Minimálne rozmery pútača: 2000 x 1500 mm.
Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať
prinajmenšom 25 % plochy pútača:
- názov projektu
- popis cieľa projektu
- logo EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho
rozvoja“).
Pútač musí ďalej obsahovať:
- logo IROP
- logo MIRRI SR
- názov prijímateľa
Pútač môže obsahovať:
- ďalšie logo, resp. logá (napr. logo prijímateľa), pričom žiadne logo nesmie byť väčšie ako
logo EÚ (pokiaľ ide o výšku alebo šírku).
Vzor veľkoplošného pútača je súčasťou dizajn manuálu.
Stála tabuľa
Stála tabuľa musí byť inštalovaná najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie
projektu. Stála tabuľa sa umiestňuje na dobre viditeľnom mieste projektu (na novopostavených,
či zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti tak, aby nenarušila ráz a
charakter projektu s ohľadom predovšetkým na historické a stavebné prvky.
Stála tabuľa bude vyhotovená ako hliníková tabuľa hrúbky min. 5 mm s trvácou plnofarebnou
potlačou do exteriéru – potlač na samolepiacu fóliu použitím stálych ekosolventných farieb.
Dodanie vrátane uchytenia (použitím nekorodujúcich pomocných materiálov a umiestnenie na
niektorý s novo vybudovaných objektov napr. autobusová stanica, prístrešok pre bicykle, objekt
sociálnych zariadení a pod. podľa pokynov objednávateľa resp. po dohode so zhotoviteľom,
aby nebola narušená záruka stavebných prác. (záruka na potlač min. 60 mesiacov).

Časové podmienky inštalácie stálej tabule
Prijímateľ prostredníctvom dodávateľa zabezpečí inštaláciu stálej tabule trvanlivejšej podoby
z hodnotnejšieho materiálu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia projektu, ktorý spĺňa tieto
kritériá:
- celková výška NFP presahuje 500 000,- EUR a zároveň
- projekt spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo
stavebných činností.
Keďže je stála tabuľa oprávneným výdavkom, prijímateľ prostredníctvom dodávateľa je
povinný inštalovať stálu tabuľu ešte pred ukončením realizácie aktivít projektu, tak aby bolo
možné jej osadenie overiť v rámci kontroly na mieste vykonávanej kontrolným subjektom.
Rozmery a umiestnenie stálej tabule
Stála tabuľa sa umiestňuje na ľahko verejnosti viditeľnom mieste (na novopostavených, alebo
zrekonštruovaných objektoch), ktoré sú prístupné širokej verejnosti (inštitúcia, budova, objekt
slúžiaci na podnikanie atď.) tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu s ohľadom
predovšetkým na historické a stavebné prvky.
- Musí mať trvanlivé vyhotovenie, pričom odporúčanými materiálmi sú napr. leštený
kameň, sklo, bronz alebo iný kov, plast a pod. verejný obstarávateľ určil hliníková tabuľa
hrúbky min. 5 mm s trvácou plnofarebnou potlačou do exteriéru alebo ekvivalent.
- Minimálne rozmery stálej tabule: 400 x 300 mm
Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať
prinajmenšom 25% plochy tabule:
- názov projektu
- popis cieľa projektu
- logo EÚ (tzn. znak EÚ s odkazom „EURÓPSKA ÚNIA“ a „Európsky fond regionálneho
rozvoja“).
Stála tabuľa musí ďalej obsahovať:
- logo IROP
- logo MIRRI SR
- názov prijímateľa
- dátum začatia projektu
- dátum ukončenia projektu
- nenávratný finančný príspevok
Stála tabuľa môže obsahovať:
- ďalšie logo, resp. logá (napr. logo prijímateľa), pričom žiadne logo nesmie byť väčšie ako
logo EÚ (pokiaľ ide o výšku alebo šírku).
Vzor stálej tabule je súčasťou dizajn manuálu.
Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s obstarávaním, t. j. najmä náklady na výrobu,
prepravu, inštaláciu (prispôsobenie tabule a pútača na osadenie), dočasného pútača aj trvalej
tabule aj napr. grafický návrh, grafické spracovanie, tlač a konečné doručenie na miesto dodania
určené objednávateľom v meste Šaľa ako aj výdavky spojené s osadením trvalej tabule aj
dočasného pútača (v súčinnosti so zhotoviteľom stavby). Grafický návrh musí byť písomne
odsúhlasený pred zadaním do tlače zo strany Objednávateľa.
Obsah a vizualizácia tabúľ bude podliehať odsúhlaseniu RO resp. SO pre IROP, preto si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo úpravy obsahu a formy tabule podľa pripomienok RO a SO pre
IROP bez nároku na úpravu ceny.

Príloha č. 4 výzvy – čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie uchádzača
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

Názov zákazky:
Názov zákazky: „PODPORNÉ AKTIVITY PUBLICITY k projektu
Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali –prestupný uzol.“
kód projektu 302011ARL5
Výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48
Zadávateľ: Mesto Šaľa
Dolu podpísaný štatutárny zástupca uchádzača, týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods.
2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedený uchádzač nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

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

..............................................................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej
relevantnej evidencii)

Príloha č. 5 výzvy – súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

(ďalej len „dotknutá osoba“ )
Názov zákazky:
Názov zákazky: „PODPORNÉ AKTIVITY PUBLICITY k projektu
Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali –prestupný uzol.“
kód projektu 302011ARL5
Výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48
Zadávateľ: Mesto Šaľa
Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prevádzkovateľovi, ktorým je:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa IČO: 306185
v rozsahu: predloženom v rámci ponuky uchádzača vrátane jej príloh
na účel: súčasť dokumentácie verejného obstarávania, predloženie na kontrolu poskytovateľovi
a za účelom archivácie verejných obstarávaní pre prípad neskoršej kontroly.
Súhlas poskytujem na obdobie nevyhnutnej doby archivácie a zároveň poskytujem súhlas
prevádzkovateľovi na poskytnutie týchto dokumentov pre prípadné kontrolné orgány.
V ..............................., dňa ...............................
..............................................................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej
relevantnej evidencii) – osoby dotknutej

