
Výzva na predloženie ponuky k zákazke č. 8860590807
 

 
Verejný obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Bc. Iveta Lokajová
Komenského 48
01109 Žilina
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
iveta.lokajova@zask.sk

Typ zákazky: Nákup

Názov zákazky: Strih videonahrávok
Opis zákazky: Predmetom obstarávania je výber poskytovateľa služieb v rozsahu zabezpečenia strihu, spracovania a finalizácie nahrávky videonahrávok na odborný výcvik pre Strednú odbornú školu
technickú, Okružná 693, 022 01 Cadca v rámci zabezpecenia projektu z prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenia : 1.1 Premena tradicnej školy na modernú, ktorý je
realizovaný pod názvom „Zo školských lavíc do zamestnania“ programu spolufinancovaný „Európskym sociálnym fondom“.
Druh zákazky: Služby

CPV:
80530000-8 - Služby týkajúce sa praktického vzdelávania
92112000-9 - Služby súvisiace s tvorbou (výrobou) filmov a videozáznamov
92100000-2 - Filmové služby a videoslužby

Predpokladaná hodnota zákazky: 9.987,50 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Miestom dodania tovarov je Slovenská republika, v mieste sídla organizácie v zriadovatelskej pôsobnosti ŽSK, Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 02201 Cadca
Opis termínu plnenia: Verejný obstarávatel požaduje poskytnutie služby najneskôr do konca júna 2014.
Popis podmienok účasti: Uchádzac vloží ako súcast svojej elektronickej ponuky do systému EVO-servisu naskenovaný doklad podla § 26 ods. 1 f) zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (dalej len zákon) a preukáže jeho splnenie v zmysle § 26 ods. 2 e) zákona dokladom o
oprávnení dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce alebo poskytovat službu podla predmetu zákazky. Uchádzac zapísaný v zozname podnikatelov môže nahradit doklad uvedený v § 26 ods. 2 e)
zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikatelov, platnom v case predkladania ponúk. Doklad musí byt vložený v pdf
(naskenovanej) forme. 

Súťažné a ostatné podmienky: Rozpis
Obchodné podmienky: Nie
Technické podmienky: Nie
Popis požiadaviek ceny: Uchádzacom navrhovaná zmluvná cena pre predmet obstarávania bude vyjadrená v EUR s DPH (císlo bez oddelovacích bodiek, medzier a pod). Uchádzac v systéme vyplní
celkovú cenu zohladnujúcu celkový obsah obstarávaných služieb opísaných v prílohe c. 2 tejto výzvy. Systém EVOSERVIS automaticky zostaví poradie zúcastnených uchádzacov. Celková cena bude
vyjadrená v EUR s DPH, bez medzier a interpunkcných znamienok, len desatinné miesto môže byt oddelené ciarkou.
Popis požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzac predloží v systéme cenovú ponuku ocenením všetkých položiek predmetu obstarávania opísaných v prílohe c. 2, cez systém EVOSERVIS. V
prípade, že uchádzacom navrhovaná cena nebude zohladnovat všetky pozadované služby popísané v prílohe c. 2, verejný obstarávatel nebude akceptovat takúto ponuku a bude jeho ponuka
vylúcená.

Strih, úprava, spracovanie a finalizácia s exportom videomateriálu budú realizované v strižni dodávateľa. Úprava a strih videomateriálu budú realizované podľa dodaných scénarov od objednávateľa.
Dĺžka jednotlivých videosekvencií bude určená podľa potrieb a požiadaviek pedagógov s ohľadom na dodané scénare. Vytvorené a spracované videosekvencie budú dodané na  2 ks DVD nosičoch v
bežne dostupnom ozvučenom video formáte. 

Spracovaný návrh finálnej nahrávky bude úspešný uchádzač povinný predložiť na schválenie, a v prípade potreby akceptovať pripomienky schvaľovateľa. 

Požiadavky na spracovanie ponuky: Príloha č. 2 - opis predmetu zákazky.docx
Popis ostatných podmienok: Uchádzac vloží ako súcast svojej elektronickej ponuky do systému EVO-servisu aj podpísané a naskenované cestné vyhlásenie, ktoré je Prílohou c. 1 tejto výzvy.
Proces vysvetľovania bude prebiehať elektronicky cez komunikačné rozhranie systému EVO-servis. 
Vykonávatel verejného obstarávania uvádza, že výkon verejného obstarávania vykonáva v mene verejného obstarávatela ktorým je: Stredná odborná škola technická,Okružná 693, 022 01 Cadca.
Ostatné podmienky: Návrh zmluvy - strih videonahrávok.docx, Príloha č.1 - čestné vyhlásenie.docx

Typ zákazky: Postup zadávania zákazky §9 ods.9 - Elektronický prieskum trhu /EPT/ 
Elektronické podanie ponúk: http://www.evoservis.sk/zsk/
Varianty ponúk: Nie
Termín odoslania výzvy: 6. 12. 2013 o 9:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 17. 12. 2013 o 10:00
Termín otvárania ponúk: 17. 12. 2013 o 10:15
Použiť e-podpis: Nie

Typ hodnotenia: Cena

Hodnotiace kritériá:

Názov: celková cena v EUR s DPH.
Jednotka: Eur
Množstvo: 1

Dôvody na zrušenie súťaže: Nie
Odoslať výsledky účastníkom po skončení zákazky: Nie
Zákazka na výzvu: Otvorená zákazka + výzvy
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Vyzvaní uchádzači:

info@filmstar.sk

sedlacek.r@mediatel.sk

richardnovak@centrum.sk

Schválil: Bc. Iveta Lokajová
Vypracoval: Bc. Iveta Lokajová

Dátum a čas tlače : 5.12.2013 v 16:32
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