Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

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)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Sídlo organizácie:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Zastúpený:

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

IČO:

151 882

DIČ:

2020798395

IČ DPH:

SK2020798395

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:

7000064268/8180

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Smeja, PhD.

Telefón:

02/ 69 253 109

E – mail:

martin.smeja@cvtisr.sk

2. Grafický softvérový balík pre tvorbu a editáciu statických a dynamických záznamov
pre propagáciu transferu technológií v rámci implementácie národného projektu
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
3. Názov predmetu zákazky:
Nákup grafického softvérového nástroja pre tvorbu a editáciu statických a dynamických
záznamov v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu
transferu technológií na Slovensku – NITT SK
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup licencií grafického softvérového balíka pre tvorbu
a editáciu statických a dynamických propagačných materiálov v oblasti ochrany
duševného vlastníctva a transferu technológií.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Programové vybavenie má spĺňať nasledovné kritériá:
-

grafické návrhy a úprava fotografií
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-

práca s vektorovou grafikov

-

výroba webstránok v prostredí HTML 5, CSS a JavaScript

-

úprava a spracovanie dynamických videozáznamov

-

výroba „falsh“ animácií a iných dynamických pútačov

-

tvorba a editácia súborov vo formáte „pdf“

Grafický softvérový balík určený na spracovanie a tvorbu napr. Adobe CS6 Master
Collection alebo ekvivalentný.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
6. Klasifikácia:
CPV:
48322000-1 Grafický softvérový balík
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Počet licencií grafického softvérového balíka: 1x
Predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy:
Predpokladaná hodnota zákazky je 2 000,- EUR bez DPH.
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
NIE
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: Dodanie licencií na predmet
zákazky je najneskôr 2 týždne od doručenia objednávky.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo ŠF EU, Operačný program Výskum a vývoj,
Národný projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK.
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 21.11.2013 o 13:00 hod
13. Adresa a spôsob predloženia ponuky
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elektronicky na e-mail: martin.smeja@cvtisr.sk
alebo listinne na adresu podľa bodu 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH (musí obsahovať náklady na celý
predmet zákazky). Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
predmet zákazky v EUR s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som
platcom DPH“.
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