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:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
Ing. Lenka Bartošová
+421 68 26 01 05
+421-2
+421 68 26 02 42
+421-2
lenka.bartosova@nucem.sk

zákazky duplikácia zvukových nahrávok na CD nosičoch
2. Názov predmetu obstarávania zákazky:
3. Kód CPV: 92110000-5
4. Druh zákazky:
☐

Tovary

☐

Služby

☐

Práce

5. Predpokladaná hodnota zákazky: : < 6 000 € bez DPH na celý predmet zákazky
6. Množstvo: podľa špecifikácie
špecifikáci zákazky v prílohe č. 1
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
8. V kalkulácii sa požaduje uviesť:
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez a aj s DPH (pokiaľ je
navrhovateľ platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady
spojené s poskytnutím predmetu zákazky.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom
titeľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.
návrhu
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej priloženej tabuľky – príloha č.2.
č.
ajnižšia konečná cena
9. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk: najnižšia
v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH celková cena) za celú
zákazku.
10. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: Lehota na predkladanie cenových
ponúk: 9.. 1. 2015 do 12.00 hod.
hod

Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na
adresu: lenka.bartosova@nucem.sk
11. Zmluvné podmienky: Zákazka bude realizovaná na základe objednávok vystavených
verejným obstarávateľom.
12. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe
predloženej faktúry poskytovateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia.
13. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
14. Uplynutie lehoty viazanosti: 30. 9. 2015
15. 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 § 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: 12. 12. 2014
Zodpovedný zamestnanec: Ing. Lenka Bartošová

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.
Celkový predpokladaný počet CD: 10 000 ks (NÚCEM si vyhradzuje právo objednať aj menší
počet, minimálne však 7 000 ks podľa špecifikácie nižšie).
Booklet obojstranne tlačený 2-stranový vložiť do Slimboxu (cca 550 ks).
Podklady pre duplikáciu CD a potlač bookletu 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 CD na duplikáciu:
rAJB2
1 900 ks
rAJB1s
2 400 ks
rAJB1m
150 ks
rNJB2
500 ks
rNJB1s
1 100 ks
rNJB1m
100 ks
rRJB2
100 ks
rRJB1s
300 ks
rRJB1m
10 ks
rFJB2
55 ks
rFJB1
20 ks
rTJB2
15 ks
rTJB1
10 ks
rŠJB2
30 ks
rŠJB1
10 ks
Spolu:
6 700 ks

Predpokladané počty CD na duplikáciu pre žiakov ZZ:
rAJB2
140 ks
rAJB1s
260 ks
rAJB1m
10 ks
rNJB2
25 ks
rNJB1s
70 ks
rNJB1m
10 ks
rRJB2
10 ks
rRJB1s
15 ks
rFJB2
5 ks
rŠJB2
5 ks
Spolu:
550 ks
Realizácia tejto špecifikácie: január – február 2015
Ďalšie duplikácie nahrávok podľa potreby.
Predpokladaný celkový počet vyhotovených CD je max. 10 000 ks.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované počty a celkový rozsah
duplikácie podľa reálnej potreby v rámci objednávky.
Termín realizácie celej zákazky: január – september 2015

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

Položka
Duplikácia CD
nahrávok
(potlač na CD,
CD box užší,
zaliatie do fólie)
potlač a vloženie
bookletu

Jednotka

Jednotková
cena
v€
bez DPH

Počet jednotiek

ks

10 000

ks

550

SPOLU v € bez DPH
SPOLU v € s DPH*
*Neplatci DPH v tomto riadku neuvedú žiadnu hodnotu.

Cena celkom za
položku
v€
bez DPH

