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
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
+421 911 405 084
+421-2 68 26 03 01
+421-2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Test všeobecných schopností – elektronizácia 2
subtestov (verbálny, numerický)
3. CPV kód:
Hlavný slovník:
38900000-4
4. Druh zákazky:
☐
Tovary

Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje

☐

Služby

☐

Práce

5. Množstvo: podľa Špecifikácie zákazky (Príloha č. 1)
6. Predpokladaná hodnota zákazky: < 5.000,- EUR bez DPH
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
8. Lehota dodávky tovarov: do 14 dní od podpisu zmluvy
9. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá cena za zákazku 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.
10. Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná jednotková cena predmet zákazky.
11. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov:
31. 03. 2014 do 12.00 hod.
Návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: ivana.pichanicova@nucem.sk.
12. Zmluvné podmienky: Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.
13. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí cenu za predmet zákazky na
základe predloženej faktúry poskytovateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia.
14. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
15. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.4.2014
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre
zákazku s nízkou hodnotou 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,
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave dňa: 17.03.2014
Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., vedúca odboru ekonomiky
a hospodárskej správy

Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie práv (t. j. licencií) na elektronizáciu dvoch subtestov Testu
všeobecných schopností (verbálny a numerický) pre vzorku 2x5000 respondentov (žiakov) po dobu
trvania zmluvy 18 mesiacov pre potreby projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov
EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie.

