Objednávka
Objednávateľ:

Obec Slavošovce
Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Ing. Štefan Bašták, starosta obce
IČO: 00 328 847
DIČ: 2020937182
číslo účtu : SK68 0200 0000 0000 2822 0582
č. tel.: 0902 966 070
e-mail: starosta@slavosovce.sk

Dodávateľ:

GREPP s.r.o.
Ul. Čsl. Parašutistov 19, 831 03 Bratislava
IČO: 35837471
DIČ: 2020287357
IČ DPH: SK2020287357
číslo účtu: SK92 1100 0000 0026 2072 6418
č.tel.: 02/44634037
e-mail: grepp@grepp.sk

Objednávame si u Vás dodanie nižšie uvedených tovarov pre zabezpečenie publicity a
informovanosti k projektu „Centrálny zberný dvor v obci Slavošovce a sanácia skládky“,
kód v ITMS: NFP312060L781, v rámci zákazky s názvom: „Publicita a informovanosť
projektu Zberný dvor a sanácia skládky“, ktorý bol schválený v rámci výzvy OPLZ-PO6SC611-2017-1, Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „OPĽZ“), výzva vyhlásená
Ministerstvom vnútra SR, ako Sprostredkovateľský orgán OPĽZ.
Predmetom objednávky je:
1/ Informačná tabuľa A3/plagát - 1 ks v predpokladanej cene 30,00 Eur s DPH
digitálna tlač na pvc fóliu, nakašírovaná na komatex plast alebo ekvivalent o rozmere
420x297x3mm
2/ Informačná dočasná tabuľa exteriérová - 1ks v predpokladanej cene 600,00 Eur s DPH
digitálna tlač na pvc fóliu s laminom, materiál Dibond alebo ekvivalent, veľkosť tabule
2500x1500x3mm
3/ Trvalo vysvetľujúca tabuľa exteriérová - 1 ks v predpokladanej cene 400,00 Eur s DPH
digitálna tlač latexová s laminom, materiál Dibond 3mm + pvc plast 5mm alebo ekvivalent,
rozmer 200x300x8mm
Požadované informačné tabule si objednávame vrátane grafických návrhov, ktoré pred
zadaním do výroby budú predložené v elektronicke podobe objednávateľovi na písomné
odsúhlasenie. Návrhy budú vypracované v zmysle relevantných podkladov (Manuál pre
informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF zverejneného na
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovaniekomunikacia/manual-informovanie-komunikaciu-prijimatelov-op-lz.pdf) (ďalej aj „Manuál“).
Kvalitatívne prevedenie objednaných tovarov musí byť odolné voči poveternostným
podmienkam v mieste ich osadenia počas doby požadovanej v Manuáli.
Dodacia lehota je do 10 pracovných dní od doručenie písomnej objednávky dodávateľovi. Za
doručenie sa považuje aj elektronická forma scanu originálu objednávky.
Dodaním sa rozumie dodanie tovarov na miesto určené objednávateľom (v rámci obce
Slavošovce) vrátane ich osadenia.
Lehota splatnosti na faktúre vystavenej dodávateľom bude 30 dní.

