Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 367/2010-710-K
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR (ďalej len „MPRV SR“)
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Zsolt Simon – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
156621
Ing. Igor Olajec, generálny riaditeľ
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
MPRV SR
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu

Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Igor Morong - generálny riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
Bc. Ing. Igor Morong – generálny riaditeľ NLC

Článok I.
Dodatkom č. 2 sa mení, dopĺňa a upravuje kontrakt č. 367/2010-710-K o činnosti na
zabezpečenie aktivít súvisiacich s Medzinárodným rokom lesov nasledovne :
Zoznam úloh uvedených v prílohách č. 1 a 2 ku kontraktu č. 367/2010-710-K sa
rozširuje o úlohy č. 19. - 24:
Por.
č.

Špecifikácia

Propagácia rezortu – NLC
(0900106)
19. Koordinácia a manažment
národných podujatí

Medzinárodný rok lesov

20.

Tvorba textov, ilustrácií
a fotodokumentácie do

Programové a organizačné zabezpečenie
akcií, administrácia webovej
prezentácie, komunikácia s partnermi,
prezentácia národných podujatí
v zahraničí, tlačové správy
Podklady pre spracovanie tematických
brožúr (6 sád brožúr) - 100 normostrán

1

Časové
hľadisko
v EUR
2011

2 000

2011

200

odborných brožúr
21.
22.

Grafický návrh a tlač
materiálov
Mediálna kampaň – Anima
production ( Halali),
LES & LETOKRUHY

23.

Výstava v Národnej rade SR
– návrh a koordinácia

24.

Výstava v Národnej rade SR
– služby reprografie
Spolu navýšenie za prvok

textu, 50 fotiek a ilustrácií – odmeny
autorom
Náklad: 6 sád x 200 ks x 5 Eur/1ks
Kampaň v celoslovenských
mienkotvorných printových
a elektronických médiách, výroba
a odvysielanie TV spotov a oznamov
v médiách, rokovanie s médiami
o partnerstve v projekte, účasť médií na
akciách, moderovanie nosných akcií,
účasť osobností zo spoločenského života
na podujatiach MRL – z toho Anima
production s.r.o. /relácia Halali/ 20 000
EUR, Lesmédium s.r.o./ časopis
LES&LETOKRUHY/ 5 000 EUR
Tvorba scenárov, zabezpečenie
fotodokumentácie, vizuálne návrhy,
organizačné zabezpečenie
Grafické a technické práce – 12 ks
panelov a 3-rozmerných modelov
Propagácia rezortu – NLC (0900106)

2011

6 000

2011

25 000

2011

3 500

2011

1 500
38 200

Článok II.
V čl. III. Finančné a platobné podmienky, bod 2 sa celková hodnota kontraktu
č. 367/2010-710-K na základe tohto dodatku zvyšuje o 38 200 EUR tak, že sa
ruší pôvodný text a nahrádza sa nasledovným znením:
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu vrátane úloh
v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je stanovená vo výške 4 690 002 EUR.
Článok II.
1. Ostatné časti kontraktu zostávajú bez zmien.
2. Rušia sa prílohy č. 1 a č. 2 kontraktu. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 sú
prílohy č. 1 a č. 2., ktoré nahrádzajú pôvodné prílohy č. 1 a č. 2 kontraktu.
3. Dodatok č. 2 ku kontraktu sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých MPRV
SR obdrží 3 exempláre a NLC obdrží dva exempláre.
4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán
a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu č. 367/2010-710-K uzavretého medzi
MPRV SR a NLC.

V Bratislave dňa:

Vo Zvolene dňa:

Ing. Zsolt Simon
minister

Bc. Ing. Igor Morong
generálny riaditeľ

2

