INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36672254
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Kontaktná osoba: Juraj Ballo
Telefón: +421 432388531
Fax: +421 435863682
Email: juraj_ballo@ovs.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ovs.sk/
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): PM - Obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 4
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.

II.1.2.

II.1.4.

II.1.5.

II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zabezpečenie propagácie a publicity veľkého projektu s názvom „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu,
etapa 2“
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Služby
Kategória služby číslo: 13
c) Hlavné miesto poskytovania služieb: Dotknuté obce v projekte: okres Námestovo: obce Vavrečka, Rabča, Oravská
Polhora, Sihelné, Hruštín, Zákamenné, Novoť (Aktivita I.), mesto Dolný Kubín (Aktivita II.), obec Nižná nad Oravou
(Aktivita III.).
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je zabezpečenie propagácie a publicity veľkého projektu s názvom Zásobovanie vodou a
kanalizácia oravského regiónu, etapa 2, podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (Operačný program životné prostredie - OP ŽP) v programovom období 2007 2013, podľa "manuálu
pre informovanie a publicitu" - Príloha č. 1 Komunikačného plánu OP ŽP 2007 - 2013, podľa zmluvy o NFP a v rozsahu
podľa bodu 7. Opis predmetu obstarávania súťažných podkladov s nasledujúcimi cieľmi:
zvýšenie informovanosti verejnosti o predmete projektu a spôsobe financovania s ohľadom na propagáciu pomoci
spoločenstva; podanie pozitívnej informácie verejnosti o realizácii projektu a podpora stavebných aktivít v súvislosti so
vznikom prípadných problémov počas ich prevedenia; podpora a vytváranie verejnej mienky priaznivej pre napájanie
obyvateľstva na vybudovanú sieť a vzdelávanie obyvateľstva v oblasti environmentálnej problematiky a v oblasti
problematiky ochrany prírody. Predmetom zmluvy bude predovšetkým zhotovenie fotodokumentácie, videozáznamov,
spracovanie a publikovanie článkov v regionálnych a celoštátnych masmédiách, návrh a zhotovenie propagačných
predmetov (informačné brožúry, kalendáre ) a zhotovenie a dodanie dokumentu pre WEB stránku obstarávateľa v
rozsahu podľa bodu 7. súťažných podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79342200-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39294100-0, 22462000-6, 92111000-2
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
rozsah podľa bodu 7. súťažných podkladov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 32 670,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu
1/2

IV.1.1.
IV.3.
IV.3.1.

Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
01/2013

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.

V.5.

Dátum uzatvorenia zmluvy
31.01.2014
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
6
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
1
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
Mgr. Vladimír Vajs REKLAMNA AGENTÚRA WM
IČO: 10674381
Záhradná 35 , 06601 Humenné
Slovensko
Telefón: +421 905271324
Email: wm@stonline.sk
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 21 990,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.
VI.4.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Kohézny fond, Operačný program životné prostredie Prioritná os č. 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Opatrenie: 1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Ďalšie doplňujúce informácie
Kapitálové výdavky k zabezpečeniu predmetu obstarávania budú zahrnuté do oprávnených výdavkov žiadosti o
nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 15933-WYS, číslo VVO 188/2013 z 26.09.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia
10.02.2014

2/2

