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Bratislava, 12.február 2015

Národným projektom chýbajú perá
Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje verejné obstarávanie na „Spotrebný
materiál, informačné a propagačné výrobky“ pre aktivity národných projektov a potreby verejného
obstarávateľa.
Verejné obstarávanie na spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky vrátane súvisiacich
služieb: balenia a dopravy na určené miesta plnenia je nadlimitná zákazka s predpokladanou
hodnotou 271 505,60 EUR bez dane s pridanou hodnotou. Dňa 6. februára 2015 bolo Publikačnému
úradu EÚ odoslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s predpokladaným zverejnením
vo Vestníku EÚ a Vestníku UVO v zákonom stanovenej lehote - do šiestich dní odo dňa odoslania
Publikačnému úradu EÚ. Predmetná nadlimitná zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže
a bude realizovaná prostredníctvom Elektronického verejného obstarávania.
Predmetom obstarávania sú tonery a náplne do tlačiarní, papier na tlač, fotokopírovanie a iné
grafické účely, kancelárske potreby, obálky a tlačené výrobky z papiera a tiež informačné
a propagačné výrobky. Tieto potreby využijú pracovníci národných projektov z Operačného programu
Vzdelávanie (Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety,
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti) a z Operačného programu Výskum
a vývoj (NISPEZ, NISPEZ II, NITT SK, Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, NPC, VUCOP).
Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie štyroch Rámcových dohôd (na každú časť predmetu
zákazky osobitne).
Zameraním operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie systému podpory
výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych
(high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok
vzdelávacieho procesu na vysokých školách.
Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily prostredníctvom
zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na
posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých
segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie.
Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej
konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám
vedomostnej spoločnosti.
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