Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Grafické a ilustračné práce“
v rámci projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania, kód projektu PP-2013-008
Podlimitná zákazka v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
1. Identifikácia konečného prijímateľa:
Názov: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Sídlo: Podunajská 24, 821 06 Bratislava
IČO: 30814081
DIČ: 2020912 157
IČ DPH: SK2020912157
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Lasáková
tel.: 0948122033, e-mail: lasakova@daphne.sk
2. Predmet zákazky:
Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania sú grafické a ilustračné práce, spracovanie informačných a propagačných
materiálov v rámci projektových aktivít tvorby príbehového vzdelávania.
Grafické a ilustračné práce zahŕňajú:
1. Tvorba grafického vizuálu „Živej učebnice“:


Webová stránka projektu – grafický dizajn stránky www.zivaucebnica.org, vrátane nákresov
a grafického spracovania farebného multimediálneho manuálu alternatívnych postupov 80
tém z ISCED2.

 Dobový pracovný zošit s pečaťou podľa predlohy – grafické spracovanie a zalomenie 3 typov
pracovných zošitov, z ktorých každý disponuje 14 stranami (7 listami – 10 strán
čiernobielo a 4 strany farebne) o veľkosti A4, obojstranne. Grafický návrh pečate.
(http://www.addy.sk/app/cmsPhotoGallerySlideshow.php?cmsSiteID=223&cmsDataID=98
1)
 Mapa – grafické spracovanie a zalomenie mapy o veľkosti A4, obojstranná farebná tlač.
 Dekrét – grafické spracovanie a zalomenie dekrétu veľkosti A4, jednostranná farebná tlač.
 DVD – grafický návrh a prevedenie farebnej potlače na DVD.
 Informačný leták – obojstranné zalomenie informačného letáku s ponukou 6 typov
programov, o veľkosti A4 obojstranne, farebne.
 Veľkoplošné mapy – grafické spracovanie 3 typov máp o veľkosti A3, jednostranná tlač na
plátno. Farebná tlač.
 Literárne dielo – grafické spracovanie farebnej obálky a knihy o veľkosti A4, s rozsahom 300
strán.

3. Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota cenovej ponuky nepresiahne sumu 5 400 EUR s DPH.

4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 631 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov na
dodanie predmetu zákazky.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Konečný prijímateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač nesmie rozdeliť
predmet zákazky na časti.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Grafické práce a budú poskytnuté do 31. decembra 2014. Harmonogram realizácie prác bude upresnený
v zmluve.
8. Hlavné podmienky financovania:
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Splatnosť faktúry bude 14
dní odo dňa jej doručenia.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie kópie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť (výpis z obchodného registra alebo
výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať).
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Konečný prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo priniesť osobne do 31.8.2013 na adresu:
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 821 06 Bratislava
Rozhodujúci je dátum podacej poštovej pečiatky alebo dátum prebratia obálky pracovníkom DAPHNE.
Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „Grafické práce a ilustrácie“ – cenová ponuka - neotvárať.
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
- najnižšia celková cena v EUR s DPH

12. Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách a
stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Návrh na plnenie kritéria:
Návrh
Webová stránka

Množstvo

Celková cena s DPH

1

3x dobový pracovný zošit s pečaťou 42 strán A4
podľa predlohy
Mapa

2 strany A4

Dekrét

1 strana A4

DVD

1 obal

Informačný leták

2 strany

Veľkoplošné mapy

3 ks A3 obojstranne

Literárne dielo

300 strán A4

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe (súčasťou ktorej bude vyplnená hore uvedená
tabuľka), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,
- konečný prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že navrhovaná cena
za predmet zákazky presiahne finančný limit na jeho obstaranie určený v bode 3,
- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto
zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného
nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk,
- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia ponúk.
S pozdravom,

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.
štatutár
V Bratislave, dňa 1. 8. 2013

