Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
30844878
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Ing. František Žabka
+421 2 50 114 252
+421 2 55 423 005
info@nku.gov.sk
www.nku.gov.sk

2.

Predmet zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie publicity a informovania verejnosti o Národnom projekte: Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Predmet obstarávania sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Podrobná špecifikácia predmetu tejto zákazky je uvedená v prílohe č. 1 návrhu Zmluvy na dodanie
služieb a tovarov súvisiacich s publicitou a informovaním o realizácii projektu „Národný projekt: Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR“ - Špecifikácia požadovaného tovaru a služieb – Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5.

Typ zmluvy
Uzatvorenie Zmluvy na dodanie služieb a tovarov podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6.

Miesto plnenia predmetu zmluvy
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26

7.

Termín plnenia predmetu zmluvy
Priebežne najneskôr do 30.09.2015.

8.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky
Nie.

9.

Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky
Maximálna čiastka určená na tento predmet zákazky je vo výške do 19 440,51 EUR bez DPH.
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10.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program
Informatizácia spoločnosti.
Maximálna doba splatnosti faktúry je 30 dní.

11.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis
z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

12.

Obsah cenovej ponuky
a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 tohto dokumentu.
b) Návrh Zmluvy na dodanie služieb a tovarov súvisiacich s publicitou a informovaním
o realizácii projektu „Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR“, (tvorí
prílohu tejto výzvy na predloženie ponuky), do ktorého uchádzač doplní svoje identifikačné údaje, návrh
ceny za predmet zákazky (Článok II. odsek 1 a príloha č. 2 návrhu Zmluvy na dodanie služieb a tovarov
súvisiacich s publicitou a informovaním o realizácii projektu : „Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho
informačného systému NKÚ SR“).

13.

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum: 12.12.2014 čas: 09,30 h.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Názov:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Adresa:
Priemyselná 2
Obec (mesto):
Bratislava 26
PSČ:
824 73
Kontaktná osoba:
Ing. František Žabka
Telefón:
+421 2 50 114 252
Fax:
+421 2 55 423 005
Elektronická pošta:
frantisek.zabka@nku.gov.sk

14.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR bez DPH za poskytnutie požadovaných služieb
a tovarov.
Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Verejný obstarávateľ označí ponuku s najnižšou cenou za úspešnú, ponuku s druhou najnižšou cenou
označí za prvú neúspešnú, ponuku s treťou najnižšou cenou označí za druhú neúspešnú, atď.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená. Rovnako aj neúplná
ponuka (napr. Chýbajúci požadovaný doklad, neocenené všetky položky výkazu) – nebude hodnotená.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.

15.

Obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ prijme ponuku, ktorá bude označená za úspešnú a zadá objednávku na predmet
zákazky. Predpokladané najneskoršie odovzdanie predmetu zákazky je 30. septembra 2015.
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16.

Úvodné vyhodnotenie cenových ponúk (ak sa uplatňuje elektronická aukcia)
Nie.

17.

Elektronická aukcia (ak sa uplatňuje elektronická aukcia)
Nie.

18.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Nie.

19.

Ďalšie informácie
Pri osobnom doručovaní na adresu verejného obstarávateľa, do podateľne, stránkové hodiny sú
v pracovných dňoch pondelok – štvrtok od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 – 14:00 hod., v piatok od 8:00
do 11:30 hod. a od 12:00 – 13:00 hod.
Ponuka sa predkladá v zalepenej obálke s nápismi „NEOTVÁRAŤ“ a „RKIS NKÚ SR – PUBLICITA A
INFORMOVANIE“.
Z tohto prieskumu trhu nevyplýva pre verejného obstarávateľa povinnosť podpísať zmluvu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstaranie, ak sa zásadne zmenia podmienky
alebo nebudú naplnené všetky podmienky vyžadované pre čerpanie prostriedkov z európskych fondov
alebo príslušný RO OPIS neoverí výsledok tohto obstarávania.

20.

Zodpovedná osoba
Meno: Ing. František Žabka
Podpis:................................................
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Z M L U VA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
na dodanie služieb a tovarov súvisiacich s publicitou a informovaním
o realizácii projektu „Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR“,
na ktorý bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci opatrenia 1.1.Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
– Zmluva č. Z2111012003901 v znení neskorších dodatkov (ITMS kód 21110120039).
Zmluvné strany
Dodávateľ:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
zastúpený: ........................................................................................................
IČO: .................................................................................................................
DIČ: .................................................................................................................
bankové spojenie: ..............................................................................................
číslo účtu: .........................................................................................................
zapísaný: ..........................................................................................................

Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
zastúpený: Dr.h.c. doc. Ing. Jánom Jasovským, PhD., predsedom
IČO: 308 448 78
DIČ: 2020815665
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060603/8180
Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom, ktorý predložil ponuku v súlade s výzvou na
predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2. Plnením záväzkov podľa tejto zmluvy sa zabezpečí publicita a informovanie o realizácii projektu
„Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR“, na realizáciu
ktorého budú objednávateľovi poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja pre program Operačný program Informatizácia spoločnosti na základe
zmluvy č. Z2111012003901 v znení neskorších dodatkov. (ITMS kód 21110120039) zo dňa
19.09.2013, uzatvorenej medzi objednávateľom a Úradom vlády Slovenskej republiky
v zastúpení Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ NFP“).
3. Predmetom tejto zmluvy je:
a) záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby súvisiace s publicitou
a informovaním o projekte a záväzok dodať objednávateľovi tovar, a to všetko v rozsahu
uvedenom v:
- Prílohe č. 1 - Špecifikácia tovarov a služieb - „Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho
informačného systému NKÚ SR“, (ďalej len „príloha č. 1“).
- Prílohe č. 2 – Štrukturovaný rozpočet predmetu zmluvy - „Národný projekt: Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR“, (ďalej len „príloha č. 2“).
b) záväzok objednávateľa za poskytnuté služby a dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi cenu
dohodnutú v tejto zmluve.
Článok II.
Cena a platobné podmienky
1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške ........................ € (slovom: ....................eur).
K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške. Všetky náklady, ktoré vzniknú
dodávateľovi v súvislosti s plnením tejto zmluvy sú zahrnuté v cene zmluvy.
2. Rozdelenie ceny za jednotlivé služby a tovary je uvedené v prílohe č. 2.
3. Dodávateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za
poskytnuté služby a dodané tovary, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a vzťahuje sa na ne režim kontroly a vládneho auditu upravený
v právnych predpisoch Slovenskej republiky a Európskej únie. Finančné prostriedky sú
objednávateľovi poskytnuté prostredníctvom poskytovateľa NFP.
4. Dodávateľ sa zaväzuje formou dodatku k tejto zmluve upraviť dohodnutú cenu v prípade, ak
poskytovateľ NFP uplatní právo vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 a nasl. nariadenia
Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a táto oprava bude mať vplyv na dohodnutú
cenu.
5. Dodávateľ je oprávnený fakturovať cenu dodaných služieb alebo tovarov po dodaní celého
predmetu zákazky na základe dodacích listov objednávateľa o prevzatí služieb alebo tovarov.
Tieto dodacie listy potvrdené objednávateľom musia byť prílohou faktúry.
6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru predloženú dodávateľom do 30 dní odo dňa
obdržania. Faktúru bude dodávateľ predkladať objednávateľovi v 4 rovnopisoch spolu
s dodacími listami.
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7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou musia byť dodacie listy
podľa bodu 5 tohto článku. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ktorá nebude v súlade
s písomným potvrdením alebo nebude obsahovať predpísané náležitosti na prepracovanie,
resp. doplnenie. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia opravenej
faktúry. Faktúra musí zároveň obsahovať názov projektu, ITMS kód projektu, položky rozpísané
podľa prílohy č. 2.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nebude v omeškaní, ak k omeškaniu s úhradou
faktúry dôjde z dôvodov na strane poskytovateľa NFP. Tieto skutočnosti musí objednávateľ
dodávateľovi preukázať.
Článok III.
Doba plnenia zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2015
2. Jednotlivé požadované tovary a služby je dodávateľ povinný dodať v dodacej lehote od prijatia
objednávky:
Predmet zákazky podľa prílohy č. 1

Termín dodania/realizácie (od
účinnosti zmluvy)
1.Vytvorenie komunikačnej a PR stratégie, 90 dní
komunikačného plánu a design manuálu
2. Workshop, seminár, tlačová konferencia
2.1 Účasť na konferencii Združenia hlavných 04/2015
kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
(ďalej aj „ZHK SR“)
2.2
Workshop/konferencia
audítorov 04/2015 – 06/2015
ústrednej štátnej správy
2.3 Workshop pri príležitosti ukončenia 09/2015
projektu
3. Vzdelávacie aktivity
08/2015
4.Fotodokumentácia,
prezentácie
a ich 09/2015 a priebežne
archivácia
5. Interaktívne meranie prínosov
60 dní
6. Reklamné predmety a informačné
materiály
6.1 Nálepka (malá)
60 dní
6.2 Nálepka (veľká)
60 dní
6.3 Informačný materiál
60 dní
6.4 Informačný plagát A4 so stojanom
60 dní
6.5 Roll Up stojan s logom OPIS 60 dní
a heraldickým symbolom NKÚ SR
6.6 Darčekový predmet - USB kľúč
60 dní
6.7 Darčekový predmet - Vreckové svietidlo
60 dní

3

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný dať dodávateľovi k dispozícii všetky písomné podklady, ktoré sú
potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.
2. Dodávateľ bude plnenia podľa tejto zmluvy poskytovať riadne a včas. Objednávateľ nie je
povinný prevziať služby a tovary, ktoré nebudú poskytnuté alebo zhotovené podľa ustanovení
tejto zmluvy alebo podkladov, ktoré mu poskytne objednávateľ.
3. Vzhľadom na to, že predmet zmluvy bude platený z finančných prostriedkov, poskytovaných
objednávateľovi na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom NFP, zaväzuje sa dodávateľ
pristúpiť na akúkoľvek zmenu tejto zmluvy vyvolanú zmenou podmienok určených
poskytovateľom NFP.
4. V prípade, ak dodávateľ neuzavrie dodatok k tejto zmluve, predmetom ktorého budú zmeny
v zmysle bodu 3 tohto článku, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Dodávateľ zodpovedá za vady dodaných služieb a tovarov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia
predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť v písomnej forme bezodkladne po
zistení nedostatku, najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia jednotlivých výstupov plnenia tejto
zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa vytknuté nedostatky
bezodkladne odstrániť.
6. Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s plnením termínu podľa Čl. III ods. 2 tejto zmluvy
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1944,51 € bez DPH za každý deň
omeškania. Ak bude dodávateľ v omeškaní viac ako 30 dní má objednávateľ právo odstúpiť od
tejto zmluvy.
7. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy podľa bodu 4 a 6 nastanú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení dodávateľovi.
Čl. V
Ostatné dojednania a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach,
s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný než
zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. Tento záväzok sa netýka objednávateľa
v prípadoch plnenia povinností podľa 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 zmien.
2. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené predovšetkým zmierom medzi
zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
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4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri
vyhotovenia a dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými vzájomne odsúhlasenými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah je im jasný a zrozumiteľný a na
znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 a 2.

V Bratislave dňa ................

V Bratislave dňa ........................

Objednávateľ:

Dodávateľ:

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

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

Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.
predseda
Najvyššieho kontrolného úradu SR
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Príloha č. 1 – Špecifikácia tovarov a služieb - „Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného
systému NKÚ SR“

Špecifikácia tovarov a služieb - „Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho
informačného systému NKÚ SR“

(postupovať na základe platného Manuálu pre informovanie a publicitu OPIS a Dizajn manuálu OPIS,
http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s)
Predmetom zákazky je zabezpečenie publicity a informovania verejnosti o Národnom projekte: Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len
„projekt“), ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“).
Špecifikácia požadovaných tovarov a služieb:
1. Vytvorenie komunikačnej a PR stratégie, komunikačného plánu a dizajn manuálu
Cieľové skupiny: štátna správa, územná správa, občan, hlavní kontrolóri miest a obcí, vyššie územné
celky, ústredné orgány štátnej správy, prijímatelia zdrojov z Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (poskytovatelia služieb e-Gov).
Zobrazenie a prezentovanie potrebných dizajnových prvkov vo výstupoch a tlačových správach
projektu
v súlade
s požiadavkami
Manuálu
pre
informovanie
a publicitu
(http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s).
2. Workshop, seminár, tlačová konferencia
2.1. Účasť na konferencii Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
(ďalej aj „ZHK SR“)
Zabezpečenie informovania o projekte zamestnancom Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na konferencii organizovanou Združením hlavných
kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.
2.2. Workshop/konferencia audítorov ústrednej štátnej správy
Zabezpečenie informovania o projekte audítorov ústrednej štátnej správy.
2.3. Workshop pri príležitosti ukončenia projektu
Organizačné zabezpečenie workshopu pri príležitosti ukončenia projektu pre cca. 40 osôb
(zabezpečenie občerstvenia formou studených mís, slané a sladké pochutiny, ovocná misa,
zabezpečenie 4 druhov nealko nápojov, káva, čaj počas celého trvania workshopu je
maximálne 3 hodiny. Miesto konania sídlo NKÚ SR. Účastníkmi stretnutia budú vybraní
zamestnanci NKÚ SR, zástupcovia RO/SORO OPIS, vybraní prijímatelia prostriedkov OPIS.
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2.4. Tlačová konferencia
Organizačné zabezpečenie novinárskej verejnosti na tlačovej konferencii, ktorá bude
organizovaná pri príležitosti ukončenia projektu.
3. Vzdelávacie aktivity
Video návod pre externých používateľov informačného systému Kontrolórskeho informačného systému
NKÚ SR (najmä modul Systém internej kontroly), ktorý bude zverejnený na Portáli SR.
4. Fotodokumentácia, prezentácie a ich archivácia
Tvorba fotodokumentácie z prebiehajúcich aktivít projektu, úprava prezentácií podľa vytvoreného dizajn
manuálu pre informovanie a publicitu (http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-apublicitu-opis/5377s), archivácia vytvorenej dokumentácie, poskytovanie aktuálnych dokumentov pre
potreby monitoringu.
5. Interaktívne meranie prínosov
Interaktívne meranie prínosov projektu prostredníctvom dotazníka zverejnený na Portáli NKÚ SR.
Meranie vybraných merateľných ukazovateľov projektu.
6. Reklamné predmety a informačné materiály
6.1. Nálepka (malá)
Rozmer - min. 10x36 mm.
Materiál – lesklé PVC
Nálepka bude obsahovať logo OPIS a znak EÚ, prevedenie v súlade s požiadavkami Manuálu pre
informovanie
a publicitu
(http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicituopis/5377s).
Počet: 250 ks
6.2. Nálepka (veľká)
Rozmer - min. 35x70 mm.
Materiál – lesklé PVC
Bude obsahovať logo OPIS, znak EÚ, odkaz na Európsku úniu a Tvoríme vedomostnú spoločnosť,
Európsky fond regionálneho rozvoja, prevedenie v súlade s požiadavkami Manuálu pre informovanie
a publicitu (http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s).
Počet: 200 ks
6.3. Informačný materiál
Formát DL.
Rozsah min. 6 strán.
Materiál – papier 120 g/m2, matný, kriedový
Počet: 1000 ks slovenská verzia a 500 ks anglická verzia.
Materiál musí obsahovať najmä:
 Na titulnej strane znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond (Európsky fond
regionálneho rozvoja) , logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“.
 Materiál musí obsahovať aj odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikované informácie a odkaz
na Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR (logo) a odkaz na Sprostredkovateľský orgán OPIS
Ministerstvo financií SR (logo) a odkaz na objednávateľa NKÚ SR.
 Prevedenie
v súlade
s požiadavkami
Manuálu
pre
informovanie
a publicitu
(http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s).
 Text materiálu dodá objednávateľ spoločne s objednávkou.
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6.4. Informačný plagát A4 so stojanom
Materiál: plast, laminát, kov, iné
Počet: 9 ks
Rozmer – A4
Materiál musí obsahovať najmä:
 Na titulnej strane znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond (Európsky fond
regionálneho rozvoja) , logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“.
 Materiál musí obsahovať aj odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikované informácie a odkaz
na Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR (logo) a odkaz na Sprostredkovateľský orgán OPIS
Ministerstvo financií SR (logo) a odkaz na objednávateľa NKÚ SR.
 Prevedenie
v súlade
s požiadavkami
Manuálu
pre
informovanie
a publicitu
(http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s).
6.5. Roll Up stojan s logom OPIS a heraldickým symbolom NKÚ SR
Materiál: plast, laminát, kov, iné
Počet: 2 ks
Formát: 80 x 200 cm
Materiál musí obsahovať najmä:
 Na titulnej strane znak EÚ, odkaz na Európsku úniu, odkaz na príslušný fond Európsky fond
regionálneho rozvoja) , logo OPIS a vyhlásenie „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“.
 Materiál musí obsahovať aj odkaz na inštitúcie zodpovedné za publikované informácie a odkaz
na Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR (logo) a odkaz na Sprostredkovateľský orgán OPIS
Ministerstvo financií SR (logo) a odkaz na objednávateľa NKÚ SR.
 Prevedenie
v súlade
s požiadavkami
Manuálu
pre
informovanie
a publicitu
(http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/5377s).
6.6. Darčekový predmet - USB kľúč
Kapacita min. 2 GB.
Počet: 350 ks.
 Bude obsahovať logo OPIS, znak EÚ, odkaz na Európsku úniu a Tvoríme vedomostnú
spoločnosť, Európsky fond regionálneho rozvoja, prevedenie v súlade s požiadavkami Manuálu
pre informovanie a publicitu (http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicituopis/5377s).
6.7. Darčekový predmet – vreckové svietidlo
Počet: 350 ks
Minimálna veľkosť: 126x50x25 mm
 Bude obsahovať logo OPIS a znak EÚ, Prevedenie v súlade s požiadavkami Manuálu pre
informovanie a publicitu (http://www.informatizacia.sk/manual-pre-informovanost-a-publicituopis/5377s).
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