RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB)
Primaciálne nám. 1, 814 99 BRATISLAVA
42259088
2023399455
SK 2023399455
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
Bank. spoj.:
ČSOB, a.s.
Č. ú.:
SK72 7500 0000 0040 1620 6829
SK83 7500 0000 0040 1524 0996
v mene ktorého koná Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Štefánikova 735/44, 903 01 Senec
Zastúpená:
p. Mgr. Martin Mrva
Bank. spoj.:
OTP, a.s.
Č. ú.:
IBAN: SK5252000000000009677974
IČO:
36 759 571
DIČ:
2022361693
IČ DPH:
SK2022361693
v mene ktorého koná: p. Mgr. Martin Mrva
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II.
Preambula
Objednávateľ je oblastnou organizáciou cestovného ruchu - právnickou osobou založenou
podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať
z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Jednou z jej
základných činností je podpora a spoluorganizovanie kultúrneho, spoločenského a športového
života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing ako aj propagácia aktivít
pre obyvateľov a návštevníkov Hlavného mesta.
Objednávateľ má záujem o zatraktívnenie turistickej ponuky v meste a jeho cieľom je na

základe tejto zmluvy zabezpečiť nové navigačné pomôcky pre turistov v meste, podporiť
zaujímavý turistický produkt, ktorý je dobre využiteľný na propagáciu mesta Bratislavy ako
turistickej destinácie na domácom, ako aj zahraničných trhoch. Objednávateľ zabezpečuje
výrobu, dopravu a osadenie meetpointov v Bratislave v súlade s celkovým konceptom
meetpointov resp. bodmi stretnutí v úzkej spolupráci s Útvarom Hlavného architekta mesta
Bratislavy.
Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač v procese verejného obstarávania
realizovaného objednávateľom výzvou zo dňa 5.11.2020, názov zákazky Meetpointy a ich
osadenie.
V zmysle § 29 zákona č. 91/2010 Z.z. poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR
oblastným organizáciám cestovného ruchu nenárokovateľnú dotáciu na realizáciu aktivít na
podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii, na tvorbu a podporu produktov cestovného
ruchu. Objednávateľ realizuje plnenie tejto zmluvy s finančnou podporou Ministerstva dopravy
a výstavby SR.

Článok III.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi na základe
samostatných objednávok objednávateľa plnenie, ktorým je
a) 8 funkčných stĺpikov orientačného systému vrátane smerových tabúľ (ďalej len ako
„meetpointy“),
b) 8x vybudovanie spodných stavieb meetpointov, ich montáže a kotvenia (osadenie
meetpointov vrátane betónovej patky – výkopové a betonárske práce) – nezahŕňa
odborné odstránenie pochôdznej povrchovej vrstvy (dlažba, asfalt, kameň atď.)
a následné odborné zapracovanie rovnakej pochôdznej povrchovej vrstvy,
zabezpečenie všetkých povolení mechanizmov dopravy na vstup do miesta inštalácie,
c) 8x doprava meetpointu na miesto jeho osadenia
(ďalej spolu ako „Predmet plnenia“).

2.

Objednávateľ je oprávnený objednať Predmet plnenia aj jednotlivo. Objednávateľ nie je
povinný na základe tejto zmluvy objednať celý Predmet plnenia.

3.

Bližšia špecifikácia Predmetu plnenia je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Článok IV.
Práva a povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávok objednávateľa realizovaných v zmysle
tejto zmluvy zhotoví a dodá objednávateľovi Predmet plnenia, pričom pri plnení tejto
zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, požiadavky objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy.

2.

Lehota na dodanie Predmetu plnenia je v zmysle jednotlivých objednávok. Prevzatie
Predmetu plnenia bude potvrdené v protokole o odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia
(ďalej len „protokol“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si vopred a včas poskytnú informácie, údaje
a pripomienky, potrebné k dodaniu Predmetu plnenia. Lehota dodania môže byť
ovplyvnená nečakanými súvislosťami s prebiehajúcou pandémiou COVID19.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený proces zhotovovania a dodania
Predmetu plnenia monitorovať a pripomienkovať. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť
objednávateľovi súčinnosť a prípadné objednávateľove pripomienky zohľadniť pri
zhotovení a dodaní Predmetu plnenia. Objednávateľ je oprávnený dodávku Predmetu
plnenia odmietnuť v prípade, ak nebudú akceptované jeho pripomienky, ktoré boli
písomne vznesené pred odovzdaním Predmetu plnenia.

4.

Predmet plnenia dodaný na základe tejto zmluvy nemá charakter autorského diela.
Objednávateľ sa stáva vlastníkom Predmetu plnenia dňom jeho protokolárneho
odovzdania.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať na viditeľných miestach na všetkých dodaných
meetpointoch vizibilné označenie nasledovnými logami resp. textom:
1. logo „Bratislava Tourist Board“,
2. logo „Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad“,
3. text „Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky“
Rozmery logotypov a textu minimálne 10x10 cm – materiál kov alebo odolný plast.
(vizuály v prílohe č. 3).

6.

Dodávateľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi fyzickú kontrolu prvého „prototypu“
meetpointu na mieste určenom po dohode zmluvných strán.
Článok V.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný v každej objednávke na dodanie Predmetu plnenia presne
špecifikovať, ktorý Predmet plnenia si v zmysle čl. 3 tejto zmluva a prílohy č. 1 k tejto
zmluvy objednáva, miesto, kde má byť meetpoint umiestnený, miesto, kam má byť
meetpoint dopravený a pod. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznámiť všetky

požiadavky na Predmet plnenia a zhotoviteľovi dodať všetky podklady potrebné
k vyhotoveniu Predmetu plnenia.
2.

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre vytvorenie
Predmetu plnenia.

3.

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi po prevzatí Predmetu plnenia na základe
tejto zmluvy do 10 pracovných dní svoje výhrady, príp. požiadavky na opravu alebo
úpravu Predmetu plnenia. Zhotoviteľ je následne povinný vytknuté nedostatky odstrániť
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej
lehote.

4.

Ak má Predmet plnenia vady môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, len ak zhotoviteľ
vady neodstránil v dodatočnej lehote, ktorú mu objednávateľ na tento účel poskytne.

5.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za dodanie Predmetu
plnenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok VI.
Trvanie zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 1 kalendárneho roka od podpisu tejto zmluvy.

Článok VII.
Cena

1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodanie Predmetu plnenia špecifikovaného
v článku 3. tejto zmluvy nasledovne

2.

Cena zahŕňa odplatu za dodanie Predmetu plnenia ako aj náhradu všetkých nákladov
zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti plnením tejto zmluvy. Cenová ponuka
zhotoviteľa troví prílohu č. 2 tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za Predmet plnenia po
jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne
dodaný Predmet plnenia v skutočne dodanom rozsahu podľa tejto zmluvy. Odmena bude
zhotoviteľovi zaplatená až po odstránení všetkých prípadných vád Predmetu plnenia.

4.

Pokiaľ bude faktúra zhotoviteľa nesprávna alebo neúplná, najmä pokiaľ nebude
obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve alebo vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi
na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry v takom prípade plynie až od doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.

5.

Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený
požadovať od neho zaplatenie zákonom stanoveného úroku z omeškania.

6.

Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Predmetu plnenia, a ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % ceny Predmetu plnenia, a to za každý deň omeškania.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1.

Objednávateľ je oprávnený od jednotlivých objednávok realizovaných na základe tejto
zmluvy odstúpiť, ak má dodaný Predmet plnenia vady alebo ak je zhotoviteľ v omeškaní
s dodaním Predmetu plnenia napriek písomnej výzve objednávateľa o viac ako 10 dní odo
dňa doručenia výzvy na odstránenie vád alebo omeškania.

2.

V prípade odstúpenia od objednávky realizovanej na základe tejto zmluvy objednávka
zaniká momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

3.

Odstúpenie od objednávky realizovanej na základe zmluvy nezbavuje objednávateľa
povinnosti uhradiť už dodaný a objednávateľom prevzatý Predmet plnenia.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho
poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany sú povinné pri spracovaní osobných
údajov získaných v súvislosti plnením tejto zmluvy postupovať v zmysle GDPR.

2.

Túto zmluvu je možné meniť len vo forme písomného dodatku po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky,
Príloha č. 2 – Cenová ponuka,
Príloha č. 3 – Logotypy, text.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave, dňa 2.2.2021

2.2.2021

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Grafis Slovakia, s.r.o.

Ing. Vladimír Grežo,
predseda predstavenstva

_______________________
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.,
podpredseda predstavenstva

konateľ
Mgr. Martin Mrva

Príloha č.1a

Špecifikácia - BRATISLAVA MEET POINT

VYPRACOVAL: ÚTVAR HLAVNEJ ARCHITEKTKY
2019/2020

1500

2490

4000

Kompletný Meeting Point

1

Obruč so smerovými tabuľami
- jokel 150x150x5 + 5mm plech rezaný laserom
- kóty smerových tabúľ, sú informačné, na výrobu sú pripravené
DXF súbory 1:1 tabúľ maximálne 8 na jednu obruč, font textu na
smerových tabuliach je Monserrat
- všetky rozmery sú v mm

zvárané

140

170

5

830

2

Obruč so smerovými tabuľami pôdorysný pohľad
- jokel 150x150x5 + 5mm plech rezaný laserom
- kóty smerových tabúľ, sú informačné, na výrobu sú pripravené
DXF súbory 1:1 tabúľ maximálne 8 na jednu obruč, font textu na
smerových tabuliach je Monserrat
- všetky rozmery sú v mm

90°

5

830

135°
zvárané
jokel 5mm stena 150x150

140
170

3

Detail spojenia vodiacích kusov A1,A2, B1, B2
- vodiace kusy sú k hlavnému profilu privarené 80 mm zvarmi

Detail nasunutia dvoch obručí so smerovými tabuľami
a vrchného dielu
- diely sa nasunú na vodiace kusy a poistia sa skrutkou
so zapustenou hlavou

imbus skrutka
so zapustenou hlavou

M5

imbus skrutka
so zapustenou hlavou

2 poschodia
smerovníkov

B2

80

B1

80

A2

80

A1

80

M5

3 poschodia
smerovníkov

4

Vodiace kusy A1, A2, B1, B2
- vyrezané z joklu 150x150x5

52

M5
52

M5

540

710

5

90

A1

49

120
5
49

90

A2 (A1 bez otvoru)

B1

B2 (B1 bez otvoru)

5

Vrchný diel, perforovaný kryt svietidla

125

150
37

100

°
45
Ø5
120

30

- jokel 150x150x5
- logá a nápisy sú laserované priamo do joklu
z každej strany , loga sú laserované do protiľahlých strán
rovnako aj nápisy
- všetky rozmery sú v mm
- .dxf súbor obsahuje font (Monserrat) a potrebné rozmery loga

1000

50

70

37

20

5

6

Ukotvenie stĺpu s priestorom pre odtok

50

100

45

10

nerezový nit Ø10

Ø10

5

40

10

10

500

7

Vizualizácia obruče so smerovými tabuľami

8

Vizualizácia nasúvania stĺpu do podstavy

9

Vizualizácia zapadania dielov

10

Vizualizácia

11

Zoznam výkresov, zoznam materiálov a povrchová úprava
Názov výkresu

č. výkresu

Kompletný Meeting Point

1/12

Obruč so smerovými tabuľami

2/12

Obruč so smerovými tabuľami pôdorysný pohľad

3/12

Detail spojenia vodiacích kusov A1, A2, B1, B2

4/12

Vodiace kusy A1, A2, B1, B2

5/12

Vrchný diel

6/12

Ukotvenie stĺpu s priestorom pre odtok

7/12

Vizualizácia obruče so smerovými tabuľami

8/12

Vizualizácia nasúvania stĺpu do podstavy

9/12

Vizualizácia zapadania dielov

10/12

Vizualizácia

11/12

Zoznam výkresov, zoznam materiálov a povrchová úprava

12/12

Materiály:
smerové tabule: oceľový plech 5mm + oceľový jokel 150x150x5mm
stĺp: oceľový jokel 150x150x5mm

Povrchové úpravy:
všetky diely budú mať povrchovú úpravu práškovým lakovaním
farba na hlavný sĺp - RAL 7037
farba na obruč so smerovými tabuľami - RAL 7035
farba na vrchný diel - RAL 3020

Použité technológie:
smerové tabule: rezanie laserom
perforovaný kryt: rezanie laserom
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Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
• Predmetom zákazky je dodávka funkčných stĺpikov orientačného systému vrátane smerových tabúľ, vybudovania spodných stavieb, montáže, kotvenia
a dopravy, podľa pokynov zadávateľa a podľa špecifikácie predmetu zákazky
• Nosný oceľový stĺp orientačného systému musí byť ukotviteľný pod dlažbu pomocou závitových tyčí.
• Neprípustné materiály pre telo orientačného systému vrátane smerových tabúľ: plast, hliník, betón, antikorová oceľ, drevo.
• Konštrukcia orientačného systému vrátane smerových tabúľ musí byť pred koróziou chránená ochrannou vrstvou zinku (min. požadovaná vrstva zinku 50
µm) a práškovým vypaľovaným lakom (požadovaná vrstva práškového vypaľovaného laku musí byť min. 70 µm NDFT)
• Všetky zvary budú realizované technológiou zvárania MIG – súvislý obojstranný zvar po celej dĺžke spoja (bodové zváranie je neakceptovateľné)
• Vizuálna kontrola a test adhéznosti v súlade s STN EN ISO 2409: 2008, resp. ekvivalentom.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Technické vlastnosti
Hodnota / charakteristika
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------Orientačného systému vrátane smerových tabúľ

Musí byť funkčne plnohodnotný

Zabránenie mechanickému poškodeniu

Každý časť orientačného systému vrátane smerových tabúľ musí byť zabezpečená proti
poškodeniu pri prevoze aj pri skladovaní a to takým spôsobom/materiálom, ktorý zabráni jeho
poškriabaniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu.

Funkčnosť

Výrobok musí byť kompletný, plne funkčný, vyrobený v požadovaných parametroch.

Normy a Nariadenia

Výrobok musí spĺňať všetky normy a nariadenia platné v SR a EU.

Tolerancia rozmerov a tvarov

v zmysle normy STN EN 1090-1+A1:2012

Zvariteľnosť kovových častí

v zmysle normy STN EN 1090-2+A1:2012

Húževnatosť materiálu

v zmysle normy STN EN 1993-1-10

Reakcia na oheň

v zmysle normy EN 13501-1+A1
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Normy a Nariadenia

Úspešný uchádzač predloží aj prehlásenie o zhode od výrobcu tovaru podľa Systému 2+
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Osobitné požiadavky na plnenie:
Vrátane vybudovania spodnej stavby s min. rozmerom 750x750x600mm (0,34m3), betón C12/15
Vrátane montáže a ukotvenia do spodnej stavby pomocou závitových tyčí a chemickej malty
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Úspešný uchádzač spracuje kalkuláciu ceny (tovar, spodné stavby, montáž a doprava) podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, cena bude vyjadrená
v eurách a úspešný uchádzač ju predloží verejnému obstarávateľovi do 24hodín od doručenia informácie o uzavretí zmluvného vzťahu z EKS, bez ďalšieho
vyzvania na kontaktnú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať pre objednávateľa riadne a včas dodávku orientačného systému vrátane smerových tabúľ a záväzok
objednávateľa zaplatiť zmluvnú cenu za jeho vykonanie.
Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, špecifikácií a v termínoch dodania uvedených v
objednávkovom formulári je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného obstarávateľa uvedený v kúpnej zmluve, pokuta je splatná do
10 pracovných dní.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky.
V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, príp. ušlý zisk a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v
dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.
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Dôležité upresnenia technickej špecifikácie – Meet Point !!
- Počet obručí bude ku každému 1 ks Meetpointu - 2 ks
- Počet smerových šípok na 1 ks obruče – 4 ks
- Maximálny počet laserovaných písmen na 1 ks smerovej šípky – 20
- Uhol natočenia tabúľ (uhol medzi jednotlivými tabuľami) na jednej
(prvej) obruči meetpointu - 90°, uhol natočenia všetkých tabúľ po
umiestnení oboch obrúčí - 45° (z vtáčej perspektívy), viď popisný
vizuál nižšie:

1. obruč:

2. obruč

po sfinalizovaní, "pôdorys":
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Finálny dizajn – Meet Point !!

2 poschodia / 8 tabúľ
(1 poschodie / 4 tabuľa )

16

Finálny dizajn – Meet Point !!
Každý jednotlivý meeting point musí byť označený písmenom A, B, C, D !!!
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PLÁNOVANÉ UMIESTNENIE: Presná poloha bude definovaná

1.
2.
3.
4.
5.

Rybné námestie
Hviezdoslavovo námestie
Hurbanovo námestie
Bratislavský hrad
Predstaničné námestie

1

navrhovaný meet point

B

bus drop off/ pick up

BRATISLAVA_MEET POINTS

(lavičky oproti

3
B

4
B
2

1

B
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BRATISLAVA_MEET POINTS

1. RYBNÉ NÁMESTIE (MOROVÝ STĹP) – parc.č. 21425/1

x

Umiestnenie v súčasnej polohe smerovníka
Pozemok v správe M.Č. Staré Mesto
19

BRATISLAVA_MEET POINTS

2. Hviezdoslavovo námestie – parc.č. 21383/4

x

Umiestnenie v súčasnej polohe smerovníka
20

BRATISLAVA_MEET POINTS

3. ŽUPNÉ NÁMESTE (SVÄTÁ TROJICA) – parc.č. 21549/3

x
21

BRATISLAVA_MEET POINTS

4. BRATISLAVSKÝ HRAD – parc.č. 21451/1

x
22

BRATISLAVA_MEET POINTS

5. PREDSTANIČNÉ NÁMESTIE

x
23

BRATISLAVA_MEET POINTS

QR_KOD

INFORMÁCIE
POLOHA
VÝZNAM MIESTA
HISTÓRIA...
24

Príloha č. 1b – Špecifikácia výroby_šípky

Príloha č.1c - Špecifikácia jazykových variantov "Vitajte"
Určenie jazykov na tabuliach jednotlivých meetpointov, podľa lokality umiestnenia a označenie konkrétneho meetpointu písmenom:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A

B

C

D

E

1. BA hrad
slovensky
česky
maďarsky
anglicky
nemecky
francúzsky
rusky
čínsky

2. Rybné námestie
slovensky
anglický
nemecky
hebrejsky
francúzsky
poľsky
španielsky
rusky

3. Hviezdoslavovo nám.
slovensky
česky
maďarsky
anglicky
nemecky
arabsky
taliansky
japonsky

4. Hurbanovo nám.
slovensky
anglicky
portugalsky
francúzsky
taliansky
holandsky
ukrajinsky
hebrejsky

5. Železničná stanica
slovensky
anglický
nemecky
rusky
čínsky
maďarsky
francúzsky
poľsky

Jednotlivé jazyky s prekladom
slovensky
anglicky
nemecky
maďarsky
česky
poľsky
ukrajinsky
francúzsky
taliansky
španielsky
portugalsky
rusky
japonsky
čínsky
arabsky
hebrejsky
holandsky

Vitajte
Welcome
Willkommen
Üdvözöljük
Vítejte
Witamy
Ласкаво просимо
Bienvenue
Benvenuti
Bienvenidos
Bem-vindos
Добро пожаловать
ようこそ。
欢迎
مرحبا بكم
ברוכים הבאים
Welkom

vrchný prstenec
vrchný prstenec
vrchný prstenec
vrchný prstenec
spodný prstenec
spodný prstenec
spodný prstenec
spodný prstenec

1000 mm

150 mm

1 ks.

1 ks.

140 mm

170 mm

2660 mm

Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm
Rezané písmená laserom

2 ks.

150 mm
Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm

8 ks.

830 mm
Kovový plech - 5 mm
Rezané písmená laserom

120 mm
150 mm

52 mm

Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm
Vyrezané z jokla 2 ks profily “L”
Roznery:
Výška 520 mm
Dlhší bok - 120 mm
Kratší bok 52 mm
/vyjdú 2ks z jedného jokla/
Spolu treba 4 ks
/2ks. pod šípky
+ 2 ks. na ukotvenie stĺpu do podstavy/

Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm

Takýchto zostáv /stĺpov/
bude 8 ks

500 mm

540 mm

4 ks.

500 mm
Kovový plech - 5 mm
spodok stĺpa
na pripevnenie stĺpa
zavitovými tyčami do betonového
základu

1 ks.

1000 mm

150 mm

1 ks.

1 ks.

140 mm

170 mm

2660 mm

Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm
Rezané písmená laserom

2 ks.

150 mm
Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm

8 ks.

830 mm
Kovový plech - 5 mm
Rezané písmená laserom

120 mm
150 mm

52 mm

500 mm

540 mm

4 ks.
Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm
Vyrezané z jokla 2 ks profily “L”
Roznery:
Výška 520 mm
Dlhší bok - 120 mm
Kratší bok 52 mm
/vyjdú 2ks z jedného jokla/
Spolu treba 4 ks
/2ks. pod šípky
+ 2 ks. na ukotvenie stĺpu do podstavy/

Kovový jokel - 150 x 150 x 5 mm

Takýchto zostáv /stĺpov/
bude 8 ks

500 mm
Kovový plech - 5 mm
spodok stĺpa
na pripevnenie stĺpa
zavitovými tyčami do betonového
základu

OTÁZKA
koľko bude spodok stĺpa
pod úrovňou roviny - chodníka - “0”
/koľko bude bet. základ pod úrovňou chodníka,
aby bol zalkrytý???/

1 ks.

120

Máme len jeden karusel. Neviem, či bolo
prispôsobené konštrukčne, nestane sa, že
toto * vedenie je tak vysoké, že nám bude
v tomto ** prvku prečnievať až do otvoru
písmen?
Ja začínam písmom 120 mm od spodnej časti červeného prvku. Ak musí upraviť, napíšte
prosím ako. Musíme to ihneď riešiť.
**

*

Príloha č. 2a_Návrh na plnenie kritérií_Meetpointy a ich osadenie

Návrh na plnenie kritéria
Názov uchádzača/označenie skupiny: Grafis Slovakia, spol.s r.o.
Adresa uchádzača: Štefanikova 44, Senec 90301

IČO: 36 759 571
Zapísaný v

DIČ: 2022361693

IČ DPH: SK2022361693

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: Mgr. Art. Michal Galvanek, Akad. mal.
Peter Galvánek, Mgr. Martin Mrva

Telefón: 0903 180 960

e-mail: grafis-sk@ grafis-sk.com

Fax:
www: www.grafis-sk.com

Bankové spojenie: IBAN: SK5252000000000009677974
Číslo účtu: 9677974

Kritérium na vyhodnotenie zákazky
Cena pri odbere 8 ks meetpointu vrátane
dopravy a osadenia

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

12 864,00 €

2 572,80 €

15 436,80 €

V Senci dňa 11.11.2020

podpis a pečiatka uchádzača, resp.
osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č.3: Logotypy, text

1. Logotyp Bratislava Tourist Board

www.visitbratislava.com

2. Logotyp „Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad“

3. Text „Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky“

