Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
Ing. Jarmila Pažma Danková
+421 911 405 002
+421-2 68 26 01 05
+421-2 68 26 02 42
jarmila.dankova@nucem.sk

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: duplikácia zvukových nahrávok na CD nosičoch
3. Druh zákazky:
☐

Tovary

☐

Služby

☐

Práce

4. Množstvo: podľa špecifikácie zákazky v prílohe č. 1
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
6. Termín dodania predmetu zákazky: do 3 pracovných dní od objednávky, prípadne podľa
dohody
7. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez DPH.
Uchádzač si musí započítať do celkovej ceny predmetu zákazky všetky náklady spojené
s poskytovaním predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek
inú úhradu za prípadné dodatočné náklady (napr. cestovné), ktoré si opomenul
započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť
primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH
a uvedie, že nie je platiteľom DPH.
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej priloženej tabuľky – príloha č.2.
8. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk: najnižšia cena za
vyhotovenie 1 duplikácie 1 CD.

9. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 17.1. 2014 do 12.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do sídla NÚCEM
alebo e-mailom na adresu: jarmila.dankova@nucem.sk
10. Ďalšie informácie: predmet zákazky bude realizovaný vždy podľa požiadaviek
a podmienok verejného obstarávateľa na základe objednávok, v ktorých budú
špecifikované počty duplikácií a ďalšie požiadavky.
11. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí cenu za predmet zákazky na
základe predloženej faktúry. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
V Bratislave dňa: 7.1.2014
Zodpovedný zamestnanec: Ing. Jarmila Pažma Danková, vedúca oddelenia zabezpečovania
meraní

Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky
Duplikácia zvukových nahrávok na CD nosičoch
Predmetom prieskumu trhu je zákazka na vyhotovenie duplikácie zvukových nahrávok na CD
nosičoch podľa nasledujúcej špecifikácie:
Charakteristika:
Potlač na CD: jednofarebná podľa zadaného grafického návrhu.
Obal: CD box užší (slim) + zaliatie/zabalenie do priehľadnej fólie.
Počet rôznych audio CD: minimálne 15
Dĺžka jednotlivej nahrávky na jednom CD: 25 – 40 min.
Podklady pre duplikáciu budú dodané verejným obstarávateľom na CD nosičoch.
Požaduje sa vysoký stupeň utajenia.
Poznámka:
NÚCEM požaduje vrátenie všetkých poskytnutých originál CD nahrávok, z ktorých sa bude
vykonávať duplikácia zvukových nahrávok v nepoškodenom stave.

Predpokladané počty na duplikáciu:
rAJB2
1 800 ks
rAJB1s
2 500 ks
rAJB1m
150 ks
rNJB2
500 ks
rNJB1s
1 150 ks
rNJB1m
90 ks
rRJB2
90 ks
rRJB1s
300 ks
rRJB1m
10 ks
rFJB2
60 ks
rFJB1
15 ks
rTJB2
15 ks
rŠJB2
30 ks
rŠJB1
10 ks
Spolu:
6 720 ks
Ďalšie duplikácie nahrávky v počte min. 10 ks, celkom v náklade max 600 ks.
Predpokladaný celkový počet vyhotovených CD 7500 ks.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť požadované počty a celkový rozsah
duplikácie podľa reálnej potreby v rámci objednávky.
Termín realizácie: január – február 2014

Príloha č. 2: Cenová kalkulácia
Zákazka: vyhotovenie duplikácie zvukových nahrávok na CD nosičoch

Položka

Jednotka

Duplikácia CD
nahrávok
(potlač na CD,
CD box užší,
zaliatie do fólie)

ks

Jednotková
cena
v€
bez DPH

Počet jednotiek

SPOLU v € bez DPH*
*Neplatiči DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky

7500

Cena celkom za
položku
v€
bez DPH

