
Výzva na predkladanie ponúk 
(prieskum trhu)

Publicita projektu

1. Identifikácia osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní  :
Názov organizácie: TOLERANCIA, n.o.
Sídlo organizácie: Trstice 667, Trstice 925 42
Štatutárny zástupca : JUDr. František Juhos, riaditeľ
IČO:  36084204
DIČ : 2021740270
Bankové spojenie: Dexia banka
Číslo účtu: 1065707001/5600
Kontaktná osoba:  Csaba Balogh
Telefón:  031/778 2436
Email : office@toleranciano.sk
Internetová stránka:  http://www.toleranciano.sk/

2. Názov zákazky :
Publicita projektu

3. Opis predmetu zákazky :
Predmetom obstarávania v prieskume trhu je zabezpečenie publicity projektu v zmysle 
Manuálu pre informovanie a publicitu,  pričom predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich 
činností:

1) zabezpečenie fotodokumentácie realizácie projektu od prípravnej fázy až po hod-
notiacu fázu (minimálne 25 rôznych fotografií zo všetkých fáz projektu) na mieste 
realizácie projektu,

2) informačná tabuľa s obsahom upravujúcim Manuál pre informovanie a publicitu 
s rozmermi: 150 cm x 100 cm, materiál: plast, v počte - 1 ks,

3) samolepky s logom ESF formátu 3 cm x 5 cm v súlade s Manuálom  pre informova-
nie a publicitu v počte - 50 ks, 

4) samolepky s logom ESF formátu A4 na označenie pohotovostného vozidla,  vonka-
jšie - odolné – 2 ks,

5) samolepky s logom OP formátu A4 na označenie pohotovostného vozidla, vonkajšie 
- odolné - 2 ks,

6) samolepky s logom FSR formátu A4 na označenie pohotovostného vozidla, vonka-
jšie - odolné – 2 ks,

7) samolepky s logom ESF s odkazom na Európsku úniu vo veľkosti A5 v počte - 10 
ks,

8) set - zástavka s logom EÚ s rozmermi 15 cm x 10 cm a stojan na zástavky dreve-
ný, vysoký 40 cm – 10 setov,

9) Poznámkové bloky s logom OP, FSR a ESF, linajkové, formát A4 – 30 ks,
10) perá s podtlačou loga ESF a loga OP – 50 ks,
11) úprava a aktualizácia web stránky za účelom prezentácie projektu,
12) inzerát na začiatku projektu v tlačenom regionálnom médiu v rozsahu ¼ inzerova-

nej strany – 1 ks, 



13) PR článok na konci projektu v tlačenom regionálnom médiu v rozsahu ¼ inzerova-
nej strany – 1 ks, 

4. Predpokladané obdobie realizácie predmetu zákazky :
Začiatok: predpoklad 01/2012
Ukončenie: predpoklad 07/2013

PRESNÉ TERMÍNY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A DODANIA TOVAROV:

P.č. Názov služby / tovaru Termín dodania

1 Zabezpečenie fotodokumentácie projektu v priebehu realizácie projektu

2 Informačná tabuľa do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy 
s úspešným uchádzačom

3 Samolepky s logom ESF (3 x 5 cm) do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy 
s úspešným uchádzačom

4 Samolepky s logom ESF (A4) do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

5 Samolepky s logom OP (A4) do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

6 Samolepky s logom FSR (A4) do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

7 Samolepky s logom ESF a s odkazom na EÚ (A5) do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

8 Set  -  zástavka s logom EÚ so stojanom do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

9 Poznámkové bloky do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

10 Perá s podtlačou loga ESF a OP do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy s úspešným uchádzačom

11 Úprava a aktualizácia web stránky v priebehu realizácie projektu (raz za 
1-2 mesiace)

12 Inzerát min. v rozsahu 1/4 strany do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy 
s úspešným uchádzačom

13 PR článok pri ukončení projektu (najneskôr 30 
dní pred ukončením projektu)

5. Podmienky účasti uchádzačov :

- Oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky



6. Spôsob stanovenia ceny:
V cene za poskytnutie predmetu obstarávania „Publicita projektu“ musia byť započítane všetky 
náklady ktoré je potrebné na riadne splnenie predmetu obstarávania. 
Uchádzač navrhne jednotkovú cenu za každú položku predmetu obstarávania v Euro  bez DPH 
ako súčin jednotkovej ceny a množstva a následne stanoví celkovú cenu za celý predmet 
obstarávania ako súčet jednotkovej súčet jednotlivých súčinov.

7. Obchodné a platobné podmienky : 
Obchodné a platobné podmienky sú podrobne špecifikované v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je 
uvedená v  Prílohe č. 2  tejto výzvy a je pre uchádzačov plne záväzná a nemožno ju meniť, 
dopĺňať ani inač modifikovať a uchádzač v nej môže doplniť len požadované údaje.

8. Lehota viazanosti návrhu :
Do 31.12.2011

9. Lehota na predkladanie návrhov :
Uchádzači predložia svoje návrhy  do 30.12.2011  do 14,00  hod.  v uzavretej obálke a to 
poštou, osobne alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 1, pričom  pri doručení poštou alebo 
osobne na vonkajšej strane obálky musí byť označenie : „Publicita projektu, Neotvárať“.

10. Obsah návrhu  : 
Návrh v zjednodušenom postupe zadávania zákazky musí obsahovať :

- Cenový návrh podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 tejto výzvy 
- Oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky
- Zmluva o dielo podľa návrhu uvedeného v Prílohe č. 2 tejto výzvy

11. Kritériá na hodnotenie návrhov :
Ako kritérium na vyhodnotenie návrhov je stanovená cena v Euro bez DPH  za celý predmet 
zákazky.
Návrh uchádzača s najnižšou cenou v Euro bez DPH za celý predmet zákazky bude vyhodnotená 
ako úspešná.

Dátum: 13.12.2011                                   

      
                                                                                     JUDr. František Juhos / riaditeľ

                        TOLERANCIA, n.o.



Príloha č. 1
Cenový návrh

Identifikácia : 
Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny zástupca :
IČO:  
DIČ : 
Telefón:  
Email : 

Vec  :   Cenový     návrh     v     prieskume     trhu  

Na základe vašej výzvy predkladáme nasledovný cenový návrh v prieskume trhu s názvom 
Publicita projektu:

Položka
Merná 
jednot

ka

Počet 
merných 
jednotiek

Cena 
za 

mernú 
jednot

ku

Navrhnutá 
hodnota za 

položku

Fotodokumentácia projektu projekt 1

Informačná tabuľa s rozmermi: 150 
cm x 100 cm ks 1

Samolepky s logom ESF formátu 3 cm 
x 5 cm ks 100

Samolepka s logom ESF formátu A4 
na označenie pohotovostného vozidla, 
vonkajšia - odolná

ks 2

Samolepka s logom OP formátu A4 na 
označenie pohotovostného vozidla, 
vonkajšia - odolná

ks 2

Samolepka s logom FSR formátu A4 
na označenie pohotovostného vozidla, 
vonkajšia - odolná

ks 2

Samolepka s logom ESF a s odkazom 
na Európsku úniu vo veľkosti A5 ks 10

Set – zástavka s logom EÚ a stojan 
na zástavku set 10

Poznámkové bloky s logom OP, FSR 
a ESF, linajkové, formát A4 ks 30

Perá s podtlačou loga ESF a loga OP ks 50

Úprava a aktualizácia web stránky za 
účelom prezentácie projektu projekt 1

Inzerát na začiatku projektu 
v tlačenom regionálnom médiu 
v rozsahu ¼ inzerovanej strany

ks 1



PR článok na konci projektu v 
tlačenom regionálnom médiu 
v rozsahu ¼ inzerovanej strany

ks 1

Cena v Euro bez DPH za celý predmet zákazky

Výška DPH v Euro za celý predmet zákazky

Cena v Euro s DPH za celý predmet zákazky

Návrh na plnenie kritéria hodnotenia v zákazke -  cena v Euro bez DPH 
za celý predmet zákazky : 

= ...................................... € 

Prílohy : 
- Oprávnenie na poskytnutie predmetu zákazky
- Zmluva o dielo

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

pečiatka a podpis



Príloha č. 2
Vzor - Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. ........
uzavretá na základe ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“)

Čl. I
Zmluvné strany

1.Názov organizácie: TOLERANCIA, n.o.
Sídlo organizácie: Trstice 667, Trstice 925 42
Štatutárny zástupca : JUDr. František Juhos, riaditeľ 
IČO:  36084204
DIČ : 2021740270
IČ DPH : SK 2021740270
Bankové spojenie: Dexia banka
Číslo účtu: 1065707001/5600

(v ďalšom len „objednávateľ“)

2.  Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny zástupca :  
IČO:  
DIČ : 
IČ DPH : 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
   (v ďalšom len „zhotoviteľ“)

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa riadne a včas dielo uvedené v tejto zmluve.  
Dielom sa rozumie dodanie tovaru a služieb v nasledovnom rozsahu :  
a) zabezpečenie fotodokumentácie realizácie projektu od prípravnej fázy až po hodnotiacu fázu 

(minimálne 25 rôznych fotografií zo všetkých fáz projektu) na mieste realizácie projektu,
b) informačná tabuľa s obsahom upravujúcim Manuál pre informovanie a publicitu s rozmermi: 

150 cm x 100 cm, materiál: plast, v počte - 1 ks,
c) samolepky s logom ESF formátu 3 cm x 5 cm v súlade s Manuálom  pre informovanie a pub-

licitu v počte - 50 ks, 
d) samolepky s logom ESF formátu A4 na označenie pohotovostného vozidla, vonkajšie - odol-

né – 2 ks,
e) samolepky s logom OP formátu A4 na označenie pohotovostného vozidla, vonkajšie - odolné 

- 2 ks,
f) samolepky s logom FSR formátu A4 na označenie pohotovostného vozidla, vonkajšie - odol-

né – 2 ks,
g) samolepky s logom ESF s odkazom na Európsku úniu vo veľkosti A5 v počte - 10 ks,



h) set - zástavka s logom EÚ s rozmermi 15 cm x 10 cm a stojan na zástavky drevený, vysoký 
40 cm – 10 setov,

i) Poznámkové bloky s logom OP, FSR a ESF, linajkové, formát A4 – 30 ks,
j) perá s podtlačou loga ESF a loga OP – 50 ks,
k) úprava a aktualizácia web stránky za účelom prezentácie projektu,
l) inzerát na začiatku projektu v tlačenom regionálnom médiu v rozsahu ¼ inzerovanej strany – 

1 ks, 
m) PR článok na konci projektu v tlačenom regionálnom médiu v rozsahu ¼ inzerovanej strany – 

1 ks 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu vymedzenú v čl. III tejto zmluvy.

Čl. III
Cena za predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa  dohodli,  že  celková cena  za  komplexnú dodávku predmetu  zmluvy  bola 
stanovená dohodou oboch zmluvných strán v súlade  s ustanoveniami zákona č.  18/1996 Z.  z. 
o cenách  v znení  neskorších  predpisov  a vyhlášky  Ministerstva  financií  SR č.  87/1996  Z.  z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

cena bez DPH za celý predmet zákazky : .............................,- Euro, 
výška DPH za celý predmet zákazky : .............................,- Euro, 
cena s DPH za celý predmet zákazky : .............................,- Euro,
slovom cena s DPH : ....................................................

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cena za dodanie predmetu zmluvy bude uhradená na zá-
klade predloženej faktúry zhotoviteľom a to jeden krát za kalendárny mesiac na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom.

3. Splatnosť vystavených faktúr je 14 dní od ich preukázateľného doručenia objednávateľovi.  

Čl. IV
Náklady zhotoviteľa

1. Všetky náklady  spojené  s realizáciou  predmetu  zmluvy  v rozsahu  potrebnom  na  riadne  vy-
konanie predmetu zmluvy sú zahrnuté v odmene zhotoviteľa. 

Čl. V
Doba platnosti zmluvy a zánik zmluvy

1. Túto zmluvu  uzatvárajú  zmluvné  strany na  dobu  celej  implementácie  projektu  najneskôr  do 
31.05.2013. 

2. Túto zmluvu môžu vypovedať obidve zmluvné strany iba v prípadoch stanovených obchodným 
zákonníkom. Podmienkou platnosti výpovede je dodržanie písomnej formy.

3. Objednávateľ môže túto zmluvu vypovedať, ak:



a) zhotoviteľ zaviní  hoci  len  z  nedbanlivosti  vznik  škody  nie  malej  (§  89  ods.  11  zák.  č. 
140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov), ak takúto škodu znáša  objednávateľ alebo ak 
náhradu takejto škody úspešne uplatnila voči objednávateľovi tretia osoba; tento výpovedný 
dôvod sa však nevzťahuje na škodu na motorových vozidlách;

b) zhotoviteľ sa stane na uskutočňovanie dohodnutej činnosti zjavne nespôsobilým;
c) došlo k skončeniu realizácie projektu. 

4. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5. V prípade vypovedania tejto zmluvy zhotoviteľom nemá zhotoviteľ nárok na žiadne iné odplaty, 
ako sú vymedzené v článku III a v článku IV tejto zmluvy.

Čl. VI
Osobitné zmluvné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dohodnutú činnosť uskutoční zásadne osobne.

2. Zhotoviteľ sa  zaväzuje  strpieť  výkon  kontroly/auditu/overovania  súvisiaceho  s dodávaným 
službami a tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (uzavretej 
medzi  Objednávateľom a Sociálnou implementačnou agentúrou), a to oprávnenými osobami v 
zmysle príslušného článku VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčin-
nosť.

3. Objednávateľ súhlasí s podmienkami tejto zmluvy a vyhlasuje, že pri uplatnení ktoréhokoľvek 
ustanovenia tejto zmluvy zo strany objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy mu ne-
vznikne nárok na náhradu škody voči objednávateľovi.

4. Žiadne zo zmluvných ustanovení tejto zmluvy nevylučuje nárok objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej zhotoviteľom a to ak by aj škoda spôsobená zhotoviteľom bola pokrytá niektorou zo 
sankcií uloženou podľa tejto zmluvy.

Čl. VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V ostatnom platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväz-
ných právnych  predpisov.

2. Akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v článku I sa dotknutá  zmluvná 
strana zaväzuje oznámiť druhej zmluvnej strane v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom takáto zmena 
nastane.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

4. Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť alebo rozširovať len písomne, a to formou priebežne 
číslovaných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami na jednej listine.



5. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy riešiť prednostne vzájomným 
rokovaním.  Pokiaľ  nedôjde  k dohode  do  jedného  mesiaca  od  doručenia  výzvy  na  rokovanie 
druhej  zmluvnej  strane,  je  každá  zo zmluvných strán oprávnená obrátiť  sa na príslušný súd, 
ktorým je na základe dohody zmluvných strán všeobecný súd objednávateľa.

6. Táto  zmluva je  vyhotovená v štyroch rovnopisoch,  z ktorých  po podpise  obdrží  zhotoviteľ 1 
a objednávateľ 3 vyhotovenia.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že nie je 
uzavretá  v tiesni  ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  že  si  text  tejto  zmluvy  prečítali, 
jednotlivým ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, a že s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

v ....................... dňa ................... v ....................... dňa ...................

    .................................                                 ..................................
           Objednávateľ                                   Zhotoviteľ
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