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Výzva na predloženie cenovej ponuky
z kona
z o verejno o ar van a o z ene a doplnen
niek orýc z konov v znen ne kor c predpi ov

1. Iden ifika né údaje verejné o o
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:

ar va eľa

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

2. N zov pred e o ar vania z kazky: Softvér pre spracovanie dát metodikou Item
Response Theory (IRT)
3. Druh z kazky:
☐
Tovary
4. Predpokladan

☐

Služby

☐

Práce

odno a z kazky: 5 900 € bez DPH

5. Množ vo Popi pred e u z kazky:
Predmetom zákazky je nákup softvéru pre spracovanie dát metodikou Item response Theory
(IRT) pre potrebu spracovania výsledkov z testovaní projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania
na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, podľa uvedenej
špecifikácie:

1.
2.
3.
4.

Názov softvéru
XCalibre
HLM
Bilog MG
IRT Pro 2.1

Počet licencií
7
6
1
1

Požiadavky na softvér:
 Verzie softvéru pracujúce pod operačným systémom Windows
 Z každého softvéru požadujeme nové “Single User” licencie
 Doručenie do sidla NÚCEM
Ďalšie požiadavky:
 Konzultačná podpora pri inštalácii softvéru, prípadných upgradov a pod.
6. V kalkul cii a požaduje uvie ť:

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je navrhovateľ
platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky vrátane doručenia do sídla NÚCEM.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1.
7. Kri ériu vy odno enia prie ku u r u – cenovýc ponúk:
Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH
celková cena) za celú zákazku. V prípade zhodnosti ponúk rozhoduje jednotková cena za
položku č. 4 (IRT Pro 2.1)
8. Le o a a ie o predkladania cenovýc n vr ov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 18.3.2014 do 10.00 hod.
Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na
adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk

9. Ďal ie infor

cie: Verejný obstarávateľ požaduje splatnosť faktúr 30 dní.

V Bratislave dňa: 11.03.2014
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
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1: Cenov kalkul cia

položka

1.

XCalibre

2.

HLM

3.

Bilog MG

4.

IRT Pro 2.1

jednotka
New Sinlge User
Liense
New Sinlge User
Liense
New Sinlge User
Liense
New Sinlge User
Liense

Po e jedno iek

Jedno kov
cena
v€
bez DPH

7
6
1
1

SPOLU v € ez DPH

*Neplatiči DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky
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Cena celkom za
položku
v€
bez DPH

