
Objednávateľ: Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice,
iČo: 00307769

OBJEDNÁVKA

Publicita projektu:
“ZBERNÝ DVOR BELADICE“

ČasU

Identifikačnó údaje dodávatera služieb:

Obchodné meno: Miroslav Ladányi - INART

Sídlo alebo miesto podnikania: Beladice—Verké Chrašťany, Hlavná II, 183/91

41045785

1074026129

Platiter DPH:

lČ DPH:

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Ladányi

0908843328

E-mail: lnart@centrum.sk

Na základe predloženej ponuky za dňa 23.1.2020 si v zmysle špecifikácie objednávame:

nfl
. ‘ Merná Počet Jednotková cena Cena spoluNazov polozky jednotka jednotiek bez DPH (EUR) bez DPH (EUR)

Časť 1: Plagát 30,00 30,00
Celková cena v EUR bez DPH 30,00

DPH...%
Celková cena v EUR vrátane DPH 30,00

Špecifikácia predmetu zákazky: plagát — 1 ks

Rozmery, vyhotovenie a umiestnenie pla2átu:
Plagát musí byť umiestnený na mieste realizácie projektu, rahko viditernom verejnosťou a to od začatia
fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu.
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“;
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. názov projektu;



. hlavný del‘ projektu;

. zazmluvnená výška NFP.
Na Dlagáte ďalej musí bvťvyobrazené logo OP KŽP.

Plagát může obsahovať aj:
. text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;
. druh projektu (dopytovo orientovaný projekt);
. informácie súvisiace sOP KŽP:

- odkaz na stránku OP KŽP: www.op-kzp.sk;
- logo MŽP SR s odkazom: „Riadiad orgán OP KŽP“;
- logo sprostredkovaterského orgánu OP KŽP (SAŽP), ktorý vyhlásil výzvu na projekt s odkazom:
„Sprostredkovaterský 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 poskytovatelé služieb bude vyrobit; dodať a inštalovať plagát na stavbe vyššie
uvedeného projektu alebo na mieste určenom verejným obstarávaterom.
Kefle plagát bude osadený v exteriéri, po dobu ttvania projektu, musí byť vyhotovený ako odolný
proti vonkajším poveternostným vplyvom.

Vzor plagátu je daný nižšie v zmysle Manuálu pre informovonie, komunikáciu a viditernosť
podpory z OP KŽP https;//www.00-kzp.sk/wp-content/uDloads/2018/12/Manual-pre-
informovanie-a-komunikaciu verzial.3 december-2018 bez-SZ.pdf a dizajn manuálu Logo
OP KŽP https://www.op-kzp.sk/wQ-content/upjoads/2Q15/Q5/DMOPKZP .pdf.

Predzadaním plagátu do výroby je potrebné zaslaťiehofinálnu vizualizáclu na odsúhlasenie
verejnému obstarávaterovk



OPERAČNÝ PROGRAM EURÓPSKA ÚNIA
‘.! KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Kohézny fond

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.o -kz .sk
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NaZOV projektu: ZBERNÝ DVOR BELADICE

syny cie pr ektu 1 1 Zvyšene m ery zhodnocovania odpadov so zameranim
na ich pripra u na opátovné použitie a recykláciu
a podpora predchadzania vzniku odpadov

Zazmluvnená výška NFP: 331 367,47 EUR

min. 420mm

Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

Miesto: Obec Beladice, parcely registra KN „C“ číslo 4/1,4/3,4/10,4/12,4/13,4/20,4/21,4/22 a
4/26, v k.ú. Velké Chraštany, okres Zlaté Moravce, kraj Nitriansky.
Lehota: 1 ks — do 5 Dracovných dní od prevzatia samostatnei obiednávkv na 1 ks

V Beladiciach, dňa: 10.8.2021

Vypracoval: PhDr. Mário žáčik, starosta

p~br. Měno ŽáČIkbeLAD\C
podpis a pečiatka



Potvrdenie o prevzatĺ objednávky:

Dátum prevzatia objednávk‘r

Miesto prevzatia objednávky:

Titul, meno a priezvjsko oprávnenej osoby dodávatel~:

Podpis a pečiatkr


