ZMLUVA
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný
zákonník“) (ďalej len „zmluva“)
medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov:
Inovitum, s.r.o.
Sídlo:
Riečna 526/53, 010 04 Žilina
Štatutárny orgán:
Ing. Michal Janovčík, PhD., konateľ
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:
Ing. Michal Janovčík, PhD., konateľ
IČO:
47 539 691
IČ DPH:
SK2023967286
IBAN:
SK0683300000002901423827, SK9483300000002000545704
Zapísaný v:
OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 60991/L
Verejný obstarávateľ podľa § 8 zákona č.343/2015 Z. z.
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Názov:
IdeaX, s.r.o.
Sídlo:
B. Bjӧrnsona 138/7 971 01 Prievidza
Štatutárny orgán:
Bc. Oliver Kriška
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:
Bc. Oliver Kriška
IČO:
50822136
IČ DPH:
SK2120512108
IBAN:
SK5011000000002947039054
Zapísaný v:
OR OS Prievidza, Oddiel Sro, Vložka číslo: 36690/R
(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)
Preambula
Táto zmluva je zmluvným vzťahom na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní, kde Objednávateľom je verejný obstarávateľ a Dodávateľom je úspešný uchádzač. Verejný
obstarávateľ použil pri verejnom obstarávaní postup podlimitnej zákazky.
Identifikácia verejného obstarávania:
 Názov projektu: Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce, ITMS kód 312011D376
 Názov zákazky: Publicita projektu
Článok I
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených v zmluve dodať pre
objednávateľa predmet zákazky s názvom „Publicita projektu“, ktorého špecifikácia je uvedená v prílohe
č. 1 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej aj „predmet zmluvy“). Špecifikácia predmetu zmluvy je
identická so špecifikáciou uvedenou v časti „Opis predmetu zákazky“ Výzvy na predkladanie ponúk a ceny
za jednotlivé logické celky sú identické s ponukou uchádzača k predmetnému verejnému obstarávaniu.
Účelom publicity projektu podľa tejto zmluvy je vykonávanie činností publicity v rámci projektu Inováciami k
zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce, ITMS kód 312011D376 a to týchto logických celkov:
Názov položky (logického celku)
A. Vytvorenie vizuálnej identity pre materiály používané v projekte a tlač materiálov
B. Vytvorenie responzívnej webstránky
C. Vytvorenie a administrácia biznis profilu na sociálnych sieťach
D. Spracovanie prezentačného videa projektu
E. Zabezpečenie publicity v tlačených médiách

3.
4.
5.

Logické celky A-E budú objednávané prostredníctvom objednávok v čase skutočnej potreby dodávky
príslušného logického celku.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodanie služby cenu podľa článku III zmluvy.
Dodávateľ vyhlasuje, že je plne oprávnený uzavrieť zmluvu s predmetom zmluvy špecifikovanom v tomto
článku.
Článok II
Čas, miesto plnenia a spôsob plnenia zmluvy

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Obdobie poskytovania služieb publicity súvisiacich s realizáciou projektu je od 17.11.2018 do 31.7.2021 na
základe vystavených objednávok.
Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy riadne a včas. Predmet zmluvy je dodaný a odovzdaný riadne,
ak spĺňa všetky požiadavky podľa zmluvy, podľa pokynov objednávateľa a zodpovedá účelu sledovanému
zmluvou. Predmet zmluvy je dodaný včas, ak je dodaný v termíne podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu
zákazky. Predmet zmluvy musí byť dodaný podľa špecifikácie stanovenej objednávateľom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy objednávateľovi priebežne v zmysle tejto zmluvy a v zmysle
špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy.
Miesto plnenia je sídlo objednávateľa.
Objednávateľ je povinný riadne dodaný predmet zmluvy prevziať.
Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy, ktorý nie je dodaný riadne. V tom prípade je
objednávateľ povinný bezodkladne zaslať dodávateľovi pripomienky k predmetu zmluvy. Dodávateľ je
povinný do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok objednávateľa predmet zmluvy
bezodplatne upraviť v súlade s pripomienkami zaslanými objednávateľom. Pripomienkou objednávateľa sa
rozumie pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke predmetu zmluvy tak, aby zodpovedala požiadavkám
uvedeným v tejto zmluve, pokynom objednávateľa a účelu sledovanému zmluvou.
Článok III
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1.

Cena za predmet zmluvy podľa článku I. a špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy je výsledkom verejného
obstarávania definovaného v Preambule a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
7530,00 Eur bez DPH
(slovom: sedemtisíc päťstostotridsať eur a nula eurocentov), .t.j.
9036,00 Eur s DPH
(slovom: deväťtisíc tridsaťšesť eur a nula eurocentov)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cena podľa odseku 1 je konečná. Dodávateľ je*/nie je* podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky platiteľom DPH. (*nehodiace sa preškrtnúť)
Cena podľa odseku 1 zahŕňa aj všetky náklady súvisiace s dodaním a odovzdaním predmetu zmluvy.
Služby budú fakturované priebežne podľa skutočne objednaných a kompletne dodaných logických celkov
A až E. Termín dodania jednotlivých celkov je uvedený v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky.
V čase skutočnej potreby dodávky príslušného logického celku A až E bude dodávateľovi vystavená
objednávka na konkrétny logický celok A až E.
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dodaný predmet zákazky najskôr deň nasledujúci po protokolárnom
odovzdaní predmetu zmluvy.
Faktúra je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.
Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať predpísané náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ
oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 (tridsať)dňová lehota splatnosti od jej doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ preddavky neposkytuje.
Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhrádzaná prevodom na bankový účet dodávateľa.
Celková fakturovaná suma za logické celky A až E nesmie presiahnuť celkovú cenu uvedenú v zmluve.
Dodávateľ vystaví faktúru za dodanie príslušného logického celku do 15 po protokolárnom odovzdaní
príslušného logického celku.
Celková fakturovaná suma za obdobie plnenia nesmie presiahnuť celkovú cenu služieb uvedenú v zmluve.
Celý zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Dodávateľ je povinný pri dodaní a odovzdaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v
súlade so záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti a
riadiť sa pokynmi objednávateľa, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo účelom zmluvy.
Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov a
ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného
zmluvou alebo sú podľa názoru dodávateľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa zmluvy.
Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri dodaní a odovzdaní predmetu
zmluvy, najmä poskytnúť dodávateľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa dodávateľa
nevyhnutné pre dodanie a odovzdanie predmetu zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť
ním poskytnutých podkladov. S poskytnutými podkladmi dodávateľ nie je oprávnený nakladať inak ako za
účelom dodania a odovzdania predmetu zmluvy, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/
naplnení účelu zmluvy. Po naplnení účelu ich držania je dodávateľ povinný bez predchádzajúcej výzvy
objednávateľa ich tomuto vrátiť.
Objednávateľ je povinný včas informovať dodávateľa o všetkých skutočnostiach potrebných na
zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či
iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne dodanie a odovzdanie predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi umožniť nahliadať do dokumentácie k logickým celkom A-E
a prihliadať na jeho pripomienky a zmenové návrhy.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne a včasné dodanie a odovzdanie predmetu zmluvy
cenu podľa článku III zmluvy.
Článok V
Záväzok mlčanlivosti

1.

2.
3.

Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany pre splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytli pri uzavretí
zmluvy a po uzavretí zmluvy sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná
strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzuje
chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť
ich tretím osobám.
Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu.
Povinnosť objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných predpisov nie je týmto ustanovením
dotknutá.
Článok VI
Sankcie a odstúpenie od zmluvy

1.

2.

3.

4.

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny logického celku predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania. Do času
omeškania sa nezapočítajú dni od predloženia predmetu zmluvy na prevzatie po jeho vrátenie s
pripomienkami podľa článku II zmluvy.
Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy sa strany dohodli na úrokoch z
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Do času omeškania sa
nezapočítajú dni od predloženia predmetu zmluvy na prevzatie po jeho vrátenie s pripomienkami podľa
článku II zmluvy.
V prípade, že ešte v čase plnenia bude objednávateľ dôvodne pochybovať o riadnom a včasnom dodaní
predmetu zmluvy dodávateľom a dodávateľ v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako
3 (tri) pracovné dni, neposkytne objednávateľovi dostatočné záruky riadneho a včasného dodania predmetu
zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Inak je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy,
ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy najmenej 30 (tridsať) dní a omeškanie nie je
spôsobené v dôsledku správania sa objednávateľa.
Konanie dodávateľa, pre ktoré bude objednávateľ postupovať podľa odseku 3 prvej vety tohto článku
zmluvy, je považované za podstatné porušenie povinností na strane dodávateľa. Pre prípad uvedeného
podstatného porušenia zmluvy si zmluvné strany dohodli samostatnú sankciu - zmluvnú pokutu vo výške
ceny predmetu zmluvy za príslušný logický celok, ktorú je povinný zaplatiť dodávateľ objednávateľovi.
Úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody, ktorá môže objednávateľovi z činnosti dodávateľa
vzniknúť, najmä, nie však výlučne vynaložením nákladov v súvislosti so zabezpečením dodania predmetu
zmluvy, resp. nákladov na sanovanie stavu – dodávka predmetu zmluvy inou osobou.

5.
6.
7.

Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že v bode 4. upravená zmluvná pokuta nie je pokutou podľa bodu
1., tohto článku, ale samostatne dohodnutou sankciou.
Právo na plnenie a odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana preukáže, že
porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci.
Zmluvné pokuty sú splatné 30. (tridsiatym) dňom odo dňa, kedy došlo k porušeniu povinností, na ktoré sa
vzťahujú.
Článok VII
Doručovanie a komunikácia zmluvných strán

1.
2.
3.

4.
5.
6.
a)
b)
c)

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre
realizáciu zmluvy.
Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb štatutárnych orgánov zmluvných strán, resp. osôb oprávnených na vecné a obchodné rokovania.
Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie zmluvy musia byť vykonané v písomnej
podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou
registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nie je ustanovené alebo zmluvnými
stranami dohodnuté inak. Písomnú formu považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej
komunikácie (e-mail).
V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím dňom po jeho
preukázateľnom odoslaní, v prípade oznámenia doručeného osobne dňom osobného doručenia. Podanie
urobené elektronickou cestou sa považuje za doručené dňom jeho prijatia na adresu druhej zmluvnej strany.
Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:
v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je
neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
Článok VIII
Ostatné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

6.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v
súvislosti so zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, 2 (dva) rovnopisy pre objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre
dodávateľa.
Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z
ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany
takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu
pôvodného ustanovenia.
Dodávateľ/subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o
príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o NFP. Oprávnené osoby na výkon
kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u dodávateľa/subdodávateľa kedykoľvek od účinnosti
Zmluvy o NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak
nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.
Poskytovateľ (SO OPĽZ) je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu
formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2
všeobecného nariadenia. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

7.

8.
9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu.
V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe
tohto vyhlásenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo
jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1. Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2. Zoznam subdodávateľov

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

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

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.......................................
Ing. Michal Janovčík, PhD.
konateľ

.......................................
Bc. Oliver Kriška
konateľ

Príloha č.1. Špecifikácia predmetu zákazky
Publicita projektu
Predmetom zákazky je publicita projektu „Inováciami k zvýšeniu konkurencieschopnosti na trhu práce“, ITMS
kód: 312011D376, prijímateľa Inovitum, s.r.o.
Požadované služby obsahujú:
A. Vytvorenie vizuálnej identity pre materiály používané v projekte a tlač materiálov
Služba pozostáva z :
 Vytvorenie vizuálnej identity projektu, t.j. grafických podkladov pre materiály pre účastníkov, použitie
v šablónach programu Word, Power Point
 Vytvorenie grafického dizajnu www stránky, profilu na sociálnych sieťach, resp. ostatných propagačných
nástrojov
 Vytvorenie grafickej šablóny plagátu, roll-up projeku a letákov
 Vytlačenie 5 ks plagátu povinnej publicity o veľkosti min. 40x40 cm a max. 80x120 cm, farebná tlač,
stálofarebný plastový/pevný materiál, vrátane možnosti uchytenia
 Vyrobenie a tlač 2 ks rollu-up projektu: rozmery roll-upu min. 80 cm šírka, 200 cm výška, vrátane konštrukcie
a puzdra
 Vyrobenie prezentačných pier v počte 160 ks vrátane farebnej potlače loga
 Vyrobenie papierových blokov v počte 160 ks: počet strán bloku min. 20, veľkosť A4 s farebnou potlačou
loga
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia objednávky.
B. Vytvorenie responzívnej webstránky
Služba pozostáva z vytvorenia webstránky s nasledovným menu:

Rozdelenie menu

o projekte
aktivity projektu
výstupy projektu
plánované termíny realizácie projektu
fotogaléria
videogaléria
kontaktný formulár
kontakt

Technické riešenia webstránky:
 responzívny dizajn pre pohodlné prezeranie aj na mobilných zariadeniach
 funkčnosť webu zabezpečená na najpoužívanejších prehliadačoch (Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer,
Google Chrome)
 technické riešenie: Content Management System (CMS)
 možnosť̌ sledovať̌ návštevnosť̌ webu prostredníctvom externého analytického nastroja, napr. Google
Analytics
 obsahové riešenie: zabezpečenie textového spracovania, SEO copywritingu, jazykovej korektúry; funkcia
prihlásenia dostupná pre účastníkov obsahujúca dátové úložisko s materiálmi pre účastníkov, zaregistrovaný
užívateľ bude môcť materiály sťahovať/nahrávať
 jazyková mutácia: slovenský jazyk
 pravidelná aktualizácia do 31.7.2021
 hosting do 31.7.2021
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia objednávky, aktualizácia a hosting priebežne v zmysle
špecifikácie do 31.7.2021.
C. Vytvorenie a administrácia biznis profilu na sociálnych sieťach
Služba pozostáva z vytvorenia a administrácie biznis profilu na min. 1 sociálnej sieti počas doby realizácie projektu
(napr. Facebook) s názvom projektu, stručnými informáciami o projekte s dôrazom na informovanie verejnosti o
aktivitách projektu s cieľom získania a aktívneho zapojenia cieľovej skupiny do vzdelávania. Posty sa budú uverejňovať
minimálne jedenkrát do mesiaca počas trvania vzdelávacích aktivít projektu. Na profile bude potrebné uverejňovať aj
fotografie zo vzdelávania, ktoré budú poskytnuté obstarávateľom.
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia objednávky, administrácia profilu priebežne v zmysle
špecifikácie do 31.7.2021.

D. Spracovanie prezentačného videa projektu
Služba pozostáva zo spracovania prezentačného videa projektu v dĺžke min. 60 sekúnd, resp. rozdelené na viaceré
videá v kumulatívnej min. dĺžke 60 sekúnd
Termín dodania: do 6 mesiacov od doručenia objednávky.
E. Zabezpečenie publicity v tlačených médiách
Publicita projektu v regionálnych médiách, ktoré pokrývajú oblasť Žilinského regiónu s min. týždennou periodicitou
vydávania a min. nákladom 10 000 kusov.
 Min. 2 články o rozmere 126,5 x 164 mm, resp. ekvivalent.
 Min. 2 články o rozmere 126,5 x 80 mm, resp. ekvivalent.
Termín dodania: do 12 mesiacov od doručenia objednávky.

Príloha č.2. Zoznam subdodávateľov
V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu 2 predloží tiež a v stĺpci „% podiel subdodávky k hodnote celej
zmluvy“ uvedie hodnotu 0,00 %.
Názov subdodávateľa

x

IČO

x

Predmet subdodávky

x

Nasledovné údaje poskytne úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy.

Názov subdodávateľa

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

% podiel
subdodávky
k hodnote
celej zmluvy

0,00%

