
  

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zákazka podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Úradný názov a sídlo:  Centrum vedecko-technických informácií 

Adresa:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Krajina:   Slovenská republika 

IČO:    00151882  

Kontaktné miesto: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 

8/A, 811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Ing. Eva Kalužáková 

Telefón:   02/ 69253 1139 

e-mail:    eva.kaluzakova@cvtisr.sk  

 

 

1. Predmet zákazky : 

 

Príprava a realizácia malého programu pre 4. festival vedy (4th Transnational Pilot 

SEE Science Festival) pre slovenského partnera nadnárodného projektu „Boosting 

innovation through capacity building and networking of science centres in the SEE 

region“. 

 

Miesto realizácie: Trente (Taliansko)  

 

Dátum realizácie: 21. februára 2014  

 

Názov festivalu: “Tvoríme vedu pre dobrý život” 

 

Téma festivalu:  “Veda doma, siahni na to, skúšaj, hľadaj, urob, objav”.  

 

Organizátor festivalu: múzeum a centrum vedy MUSE, partner projektu SEE Science   

 

Cieľ festivalu: Vystavovatelia (žiaci, učitelia, verejnosť) ukážu (iným žiakom, učiteľom, 

širokej verejnosti) ako veda pomáha zlepšovať spoločnosť a život.  

 

Požiadavky na dodávateľa programu. 

 

 

 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

mailto:eva.kaluzakova@cvtisr.sk


- Dodávateľ pripraví prezentáciu, ktorá bude obsahovať súbor jednoduchých 

exponátov, posterov, vtipov, videoprezentácií a pod. a/ alebo zrealizuje program 

(malú živú vedeckú show alebo tvorivú dielňu).  

/ Prezentácia bude v súlade s témou a bude názorným spôsobom demonštrovať 

myšlienku „Ako veda pomáha zlepšovať spoločnosť a život“; 

/ Prezentácia bude vhodná pre širokú verejnosť a zvlášť pre deti, rodiny a školskú 

mládež. 

/ Prezentácia bude mať jasnú koncepciu a jasné vedecké / poznávacie / etické  

posolstvo. 

/ Prezentácia bude návštevníkom festivalu k dispozícii počas celej doby trvania 

festivalu.  

- Dodávateľ sa dňa 20.2. 2014 bude podieľať na inštalácii prezentácie a/ alebo 

programu v určenom priestore MUSE a zaškolí v anglickom jazyku domácich 

animátorov.  

- Počas 4. festivalu vedy dňa 21.2.2014  sa bude podieľať na prezentácii a/alebo 

realizácii programu a bude komunikovať s návštevníkmi festivalu v anglickom  

jazyku. 

- Po skončení festivalu zrealizuje deinštaláciu prezentácie. 

 

V ponuke dodávateľ predloží  

 

- požiadavky k realizácii programu potrebné zo strany organizátora festivalu, 

 

 

2. Spôsob doručenia cenovej ponuky 

Elektronickou formou v termíne 16.01.2014 do 14:00 hod. na adresu: 

eva.kaluzakova@cvtisr.sk alebo osobne na adresu: 

Centrum vedecko-technických informácií 

Lamačská 8/A 

811 04 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Kalužáková 

Telefón: 02/ 69253 139  

 

3. Súčasťou cenovej ponuky uchádzača musí byť 

- opis prezentácie a/alebo programu, 

- vysvetlenie akým spôsobom sa majú napĺňať stanovené ciele festivalu, 

- určenie ceny 

Uchádzač určí cenu v štruktúre:  

      Cena za vytvorenie návrhu a realizáciu programu.  

 

 

4. Spôsob určenia ceny 

Cena za predmet zákazky bude stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
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Uchádzač urči cenu v ponuke v EUR s DPH.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. 

 

Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 

s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov. Uchádzač nebude 

oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 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  v súlade so zákonom o cenách. 

 

5. Hodnotenie cenových ponúk 

Ponuka musí zodpovedať predmetu výzvy. Kritériom na hodnotenie relevantných 

ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Úspešným 

uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke najnižšiu 

cenu za celý predmet zákazky. Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú 

neúspešné. 

 

6. Spôsob plnenia predmetu zákazky 

Predmet zákazky sa bude realizovať na základe zmluvy, ktorá bude podpísaná 

s úspešným uchádzačom. 

  

7. Komplexnosť cenovej ponuky 

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku v súlade s požiadavkami uvedenými vo 

výzve. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky 

Celkové náklady za vytvorenie návrhu a realizáciu programu nepresiahnu 2 500,- 

Eur. 

 

 

  

 


