Cernina, 18.9.2017
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Na základe zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si Vás dovoľujeme
požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky: výroba a osadenie 1 ks plagátu
pre Publicitu a informovanosť projektu: „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach
v obci Cernina“.
Názov zákazky: Publicita a informovanosť
CPV kód: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
Predmet zákazky:
vyhotovenie 1 ks plagátu na informovanie o realizácii projektu v súlade s Manuálom pre
informovanie a komunikáciu:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovaniekomunikacia/manual-informovanie-komunikaciu-prijimatelov-op-lz.pdf

Plagát musí obsahovať nasledujúce informácie, ktoré budú spolu zaberať minimálne
25% plochy plagátu:
Názov projektu:
Typ projektu:
Časový rámec realizácie projektu:
Povinné logá: podľa logotypu uverejnené na
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/informovaniekomunikacia/
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk/www.minv.sk
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Špecifikácia predmetu zákazky:
 plagát vo formáte A3
 počet: 1 ks
 materiál alubond (hliníková doska 3 mm) + PVC fólia, aplikácia PVC na plast
Štruktúra cenovej ponuky:
 celková cena bez DPH
...........Eur
 celková cena s DPH
...........Eur
 DPH
sme/nie sme platcami DPH (vyberte relevantnú možnosť)

Cenovú ponuku prosíme doručiť osobne, poštou na hore uvedenú adresu alebo na e-mailovú
adresu obce (cerninask@gmail.com), najneskôr do 25.9.2017 do 15:00 hod.
Príloha č. 1: Návrh plagátu

S pozdravom

Ing. Helena Madzinová
starostka obce
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Príloha č. 1 Návrh plagátu

Názov projektu: Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
Cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Trvanie projektu:
Typ projektu:

10/2017 – 1/2018
dopytovo orientovaný

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk/www.minv.sk

Telefón
+421/54/788 12 13

Fax

E – mail
cerninask@gmail.sk

Internet
www.obeccernina.sk

IČO
00330388

