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Názov projektu:

Povstalecké príbehy a označenie stromov
povstania
Autor: Jozef Ivan

Stručný popis:
Pri príležitosti 75. výročia SNP sa dobrovoľníkmi vysadili „STROMY POVSTANIA“. Je dôležité, aby odkaz
Slovenského národného povstania (SNP) išiel z generácie na generáciu a výsadbou 75 líp, ktoré sú
našou symbolikou, pripomínajúcou historické udalosti a okolnosti sa ďalej nesie odkaz pre nasledujúce
generácie. Navrhujem označiť dané lipy informačnými tabuľami s popisom a QR kódom na
presmerovanie návštevníka do príslušnej webovej lokality, kde bude možné nájsť pútavý príbeh
udalostí z našej histórie, ktorý bude sprevádzať návštevníkov mesta po jednotlivých jeho lokalitách.

Popis projektu:
Cestovný ruch je v súčasnej dobe vnímaný ako významný faktor rozvoja regiónov a zároveň je aj
dôležitým aspektom sociálneho života modernej spoločnosti. Keďže SNP je jedným z významných
medzníkov histórie nielen mesta Banská Bystrica ale aj celej SR, je dôležité túto udalosť priblížiť jej
návštevníkom, a to tak tradičnou, ako aj modernou a pútavou formou práve prostredníctvom príbehov
našich otcov a starých otcov. Preto bude projekt Povstaleckých príbehov ďalším zaujímavým
produktom ponuky cestovného ruchu nášho mesta. Cieľom projektu je pomocou sprievodnej mapky
(letáku) a osadených informačných tabúľ s krátkym úvodom, ktorý bude doplnený o QR kód na
presmerovanie návštevníka do príslušnej webovej lokality, vytvoriť pútavý príbeh udalostí z našej
histórie, ktorý bude sprevádzať návštevníkov mesta po jednotlivých jeho lokalitách. Presmerovanie do
webovej lokality zároveň vytvorí priestor pre implementáciu modernej formy prezentácie historických
udalostí prostredníctvom rozšírenej reality, čo zatraktívni formu vzdelávania a priblíženia významu
tejto historickej udalosti najmä pre mladšiu generáciu.
Tento projekt má slúžiť nie len pre informovanosť a zvýšenie záujmu o históriu, ale mal by sa stať aj
zaujímavým produktom pre rozšírenie ponuky cestovného ruchu Banskej Bystrice.

Čas a miesto realizácie projektu:
Jar a leto 2021
Označenie už vysadených 75. líp pri príležitosti 75. výročia SNP

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1.viď príloha

Celkový rozpočet projektu v €:

9999,30 €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Predkladateľ projektu neuvádza v projektovom návrhu žiadnu dobrovoľnícku činnosť.

Informácia o prínose a udržateľnosti:
Tento projekt má slúžiť nie len pre informovanosť a zvýšenie záujmu o históriu, ale mal by sa stať aj
zaujímavým produktom pre rozšírenie ponuky cestovného ruchu Banskej Bystrice.
Na základe komunikácie s odborníkmi, projekt je udržateľný na desiatky rokov a nepotrebuje údržbu.
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Cenová ponuka č. 202001222
1. Tabule pre rozvoj turistického ruchu - dodanie a montáž informačných tabuliek pred lipy s popisom - cesta SNP. Tabuľka model A.
P.č.

Popis materiálu /služby

Cena za
m.j.

Spolu cena
bez DPH

M.j.

Množstvo

ks

1,00

13,41 €

13,41 €
95,00 €

1

Sklo conex 6.6.1. číre, hrany leštené, zaoblené rohy, UV tlač - biela, rozmer:
200x200 mm

2

Kovová konštrukcia - tyčka

ks

1,00

95,00 €

3

montáž 20,- €/1ks

set

1,00

20,00 €

Spolu dodávka bez DPH

20,00 €
128,41 €

Spolu dodávka bez DPH za 25 kusov

3 210,25 €

2. Tabule pre rozvoj turistického ruchu - dodanie a montáž informačných tabuliek pred lipy s popisom - cesta SNP. Tabuľka model B.
Cena za
m.j.

Spolu cena
bez DPH

P.č.

Popis materiálu /služby

M.j.

Množstvo

1

Informačná tabuľka model B: zaoblené rohy, UV tlač - biela, rozmer: 200x200
mm

ks

1,00

7,45 €

7,45 €

2

Kovová konštrukcia - tyčka

ks

1,00

95,00 €

95,00 €

Spolu dodávka bez DPH

102,45 €

Spolu dodávka bez DPH za 50 kusov

5 122,50 €

Rekapitulácia :
Spolu dodávka bez DPH

8 332,75 €

Spolu za všetky položky bez DPH

8 332,75 €

DPH 20%

1 666,55 €

Spolu za všetky položky s DPH

9 999,30 €

Cena v CP je platná pri hore uvedenom objeme
Termín dodávky - len sklá
: do 15-20 pracovných dní
Termín realizácie s montážou : do 6-8 týždňov od podpisu zmluvy o dielo a uhradenia zálohy 70 % z ceny diela
Platobné podmienky

: - PFA 70 % suma vypočítaná z ceny s DPH uhradiť obratom - najneskôr do 4 dní na účet zhotoviteľa
- Po vyhotovení a podpísaní dokladov o odovzdaní tovaru objednávateľovi, zhotoviteľ vyhotoví konečnú faktúru.
- Splatnosť faktúry v zmysle dohody – hotovosť alebo na splatnosť.
- V prípade omeškania s úhradou faktúry nám v zmysle § 369c ods. 1 Obch. Z vzniká právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením
pohľadávky vo výške 40,- EUR. Táto čiastka Vám bude vyúčtovaná po vystavení a odoslaní upomienky.

Doprava
Doprava
Platnosť cenovej ponuky

: vlastná
: pre realizácie s montážou - zhotoviteľ
: 14 dní

Technicko-dodacie podmienky :
Pri dodávke skla bez montáže : - Ak nie je dohodnuté inak, po odsúhlasení CP zadávateľom, bude výroba zahájená , až po pripísaní finančných prostriedkov na účet
zhotoviteľa vo vopred dohodnutej výške (spravidla 70%). Po nabehnutí finančných prostriedkov už nie sú prípustné technické zmeny, nakoľko
objednávka je zadaná do výroby.
- Spoločnosť DOMO GLASS nezodpovedá za technické riešenie výrobku zadané objednávateľom a vhodnosti použitia na dané účely
Pri dodávke skla s montážou : - Zo strany stavby je nutné zabezpečiť vyhovujúci a ukončený stavebný otvor /nosnú konštrukciu/ t.j. staticky tuhú a pevnú okolitú konštrukciu s
rovnými a pravouhlými stranami vhodný pre ukotvenie skla.
- Uvedené ceny sú orientačné, po obhliadke staveniska a upresnení detailov môže dôjsť k úprave ceny. (úprava je možná napríklad z dôvodu
zmien celkovej stavby konštrukcie, nutnosti použitia atypického skla voči položkám cenovej ponuky)
- Cenová ponuka spracovaná bez ďalších stavebných úprav.
Zodpovednosť za vady
: - Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť meraní, ktoré sám vykoná a nesie plnú zodpovednosť za dodané stavebné prvky, ktoré boli vyhotovené
na základe jeho meraní.
- Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy spôsobené akýmkoľvek konaním objednávateľa alebo inej osoby, neodborným zásahom do diela
vykonaným objednávateľom alebo inou tretou osobou, alebo pokiaľ boli bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa vykonávané
akékoľvek zásahy do diela alebo jeho zmeny.
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- Mechanické porušenie skiel nárazom a úderom je zo záruky vylúčené.
- Záruka sa nevzťahuje na samovoľné prasknutie (explodovanie) kaleného skla – ESG alebo TVG bez cudzieho zavinenia ( je to normálny jav
zapríčinený prítomnosťou inklúzií sulfidu nikelnatého v hmote skla ). Testom kalených skiel ( test robený na vyžiadanie objednávateľa
a samostatne spoplatnený ) sa vylúči viac ako 99% prípadov samovoľného prasknutia (explodovania) ESG a TVG skla. Heat Soak test je
proces, pri ktorom sú už hotové ESG alebo TVG sklá podrobené testu tzv. umelého starnutia

Zodpovednosť za vady

Záručná doba

: - Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť meraní, ktoré sám vykoná a nesie plnú zodpovednosť za dodané stavebné prvky, ktoré boli vyhotovené
na základe jeho meraní.
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- Záruka sa nevzťahuje na vady a poruchy spôsobené akýmkoľvek konaním objednávateľa alebo inej osoby, neodborným zásahom do diela
vykonaným objednávateľom alebo inou tretou osobou, alebo pokiaľ boli bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa vykonávané
akékoľvek zásahy do diela alebo jeho zmeny.
- Mechanické porušenie skiel nárazom a úderom je zo záruky vylúčené.
- Záruka sa nevzťahuje na samovoľné prasknutie (explodovanie) kaleného skla – ESG alebo TVG bez cudzieho zavinenia ( je to normálny jav
zapríčinený prítomnosťou inklúzií sulfidu nikelnatého v hmote skla ). Testom kalených skiel ( test robený na vyžiadanie objednávateľa
a samostatne spoplatnený ) sa vylúči viac ako 99% prípadov samovoľného prasknutia (explodovania) ESG a TVG skla. Heat Soak test je
proces, pri ktorom sú už hotové ESG alebo TVG sklá podrobené testu tzv. umelého starnutia
: 24 mesiacov (v zmysle obchodných podmienok spoločnosti DOMO GLASS - na web stránke)

Návod na údržbu a čistenie pieskovaných skiel - bez ochranného laku: Matný efekt povrchu pieskovaného skla je výsledkom mechanického zdrsnenia korundovým granulátom,
ktorého zrnitosť podmieňuje výslednú štruktúru zdrsneného povrchu. Z tohto dôvodu je povrch pieskovaného skla háklivý na znečistenie. Pri
manipulácii je nevyhnutné používať čisté a suché plátenné rukavice, aby sa zamedzilo vzniku prstových odtlačkov, ktoré môžu byť pri väčšom
znečistení rúk aj neodstrániteľné. Zdrsnený povrch pieskovaného skla je nevyhnutné chrániť pred akýmkoľvek znečistením. Pieskované sklo je
možné čistiť bežnými tekutými čistiacimi prostriedkami, rozpúšťadlami, riedidlami. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ STRANY HUBIEK A
Drôtenky!!! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE PRÁŠKY A PRÁŠKOVÉ EMULZIE
Návod na údržbu a čistenie pieskovaných skiel ošetrených lakom: Povrch pieskovaných skiel je tvorený množstvom drobných pórov. Vnikaniu nečistôt do rýchlo pórov
zabraňuje nános ochranného laku. Tento lak má zároveň hydrofóbne účinky, to znamená, že jeho povrch je vode odpudivý čím sa výrazne
eliminuje vznik tzv. vodného kameňa na povrchu pieskovaného skla. Pieskované sklo ošetrené ochranným lakom je možné čistiť len utierkami
z mikro vlákien, ktoré sú navlhčené v čistej vode, prípadne jemnom roztoku tekutých čistiacich prostriedkov bez alkoholu a chlóru. NIKDY
NEPOUŽÍVAJTE DRSNÉ STRANY HUBIEK A DRôTENKY!!! NIKDY NEPOUŽIVAJTE NA ČISTENIE ROZPÚŠTADLÁ, RIEDIDLÁ, PRÁŠKY A
PRÁŠKOVÉ EMULZIE!!!
Preberajúci prehlasuje a potvrdzuje, že bol oboznámený s návodom na použitie a údržbu, nebude uplatňovať reklamácie na chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou a údržbou
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