PRIESKUM TRHU
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. PT 02/2018

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

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

2. Názov zákazky / predmet obstarávania:

3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☒

Tlačiarenské služby – tlač rodičovského
dotazníka pre štúdiu TIMSS

Služby

☐

Práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  1 000,00 EUR bez DPH
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie tlačiarenských a súvisiacich služieb pre Verejného
obstarávateľa (ďalej „zákazka“) pozostávajúcich z tlače, väzby a skladania dotazníkov
v zmysle nasledujúcej špecifikácie a ich doručenie do sídla Verejného obstarávateľa.

počet
Por.
č.

Položka tlače

1.

Rodičovský
dotazník

počet

papier

farebnosť

formát

strán
príslušného
formátu

hárkov A4

obálka

vnútro

½ A4*

20

5

Offset
80 g

Offset
80 g

Typ
väzby

V1

obálka

vnútro

1/1
(čierna)

1/1
(čierna)

Počet
výtlačkov

1700

Poznámka: Položka č. 1 je špeciálny formát, ktorý vznikne z formátu A4 jeho zmenšením na ½ zo šírky,
pričom výška sa zachováva (t.j. rozmer 105x297 mm). Ukážka brožúry je prístupná na:
http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_merania/timss/data_a_informacie_k_analyzam/20
15/T15_HQ_4.pdf

Ďalšie požiadavky:
o Pred začatím tlače celého požadovaného nákladu poskytne poskytovateľ Verejnému
obstarávateľovi na kontrolu vzorový výtlačok v kvalite zodpovedajúcej kvalite tlače
celého nákladu, pričom poskytovateľ musí zaručiť, že kvalita tlače celého nákladu
danej položky bude zodpovedať kvalite dodaného vzorového výtlačku. Vzorový
výtlačok musí poskytovateľ poskytnúť najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa
dodania finálnych verzií tlačových podkladov od Verejného obstarávateľa
odsúhlasených poskytovateľom a Verejným obstarávateľom.
o Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky najneskôr
do 3 pracovných dní odo dňa odsúhlasenia vzorových výtlačkov zo strany Verejného
obstarávateľa. Predpokladaný termín tlače: 20.02.2018.
o Grafické práce Verejný obstarávateľ nepožaduje.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť požadované počty strán a výtlačkov
najneskôr v deň odovzdania tlačových podkladov. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že
neprekročí stanovené hodnoty o viac ako o +/-10%.
7. Spôsob určenia ceny:
Do cenovej kalkulácie požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím
predmetu zákazky vrátane odsúhlasenia tlačových podkladov, tlače vzorového výtlačku a
doručenia predmetu zákazky do sídla Verejného obstarávateľa. Uchádzač nebude
oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si do
ceny predmetu zákazky opomenul započítať.
Navrhnutá cena bude vyjadrená v eurách bez aj s DPH, ak je navrhovateľ platiteľom DPH.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Ceny uvádzajte na max. 4 desatinné miesta.
8. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia konečná cena za celý predmet zákazky v EUR (v prípade platiteľov DPH cena
s DPH, v prípade neplatiteľov DPH celková cena).
9. Lehota a spôsob predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 17.01.2018 do 12.00 hod.
Cenové návrhy a súvisiaca dokumentácia musia byť doručené e-mailom na adresu:
ivana.pichanicova@nucem.sk

2

10. Zmluvné podmienky: Zákazka bude realizovaná na základe oficiálnej objednávky
Verejného obstarávateľa zaslanej úspešnému uchádzačovi e-mailovou formou.

11. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky po jeho dodaní
na základe faktúry / faktúr dodávateľa, ktorej prílohou bude preberací protokol/dodací
list. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do podateľne
Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.
12. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
13. Uplynutie lehoty viazanosti: 01.04.2018
14. 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 v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 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: 09.01.2018

Zodpovedný zamestnanec: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
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