Verejné obstarávanie
zákazka s nízkou hodnotou
zadanie pre prieskumu trhu
Úradný názov: Nadácia Intenda

Dňa: 9.6.2014

Poštová adresa: Pražská 11, Bratislava 811 04
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kozmonová

Telefón: + 421 2/57 297 112

E-mail: multikulti@intenda.sk; jana.kozmonova@gmail.com

Fax: + 421 2/57 297 117

Internetová adresa verejného obstarávateľa (URL): www.intenda.sk
Názov zákazky: Televízna výroba – výroba zvučky a grafiky, osvetlenie, ozvučenie, strih a postprodukcia

Dodanie služby
- Zabezpečenie televíznej výroby – osvetlenie a ozvučenie počas
nakrúcania
multikultúrnych
mediálnych
dielní; kompletná
postprodukcia 12 dielov multikultúrnych dielní vrátane strihu a práce
predmet zákazky:
zvukového majstra (ozvučenie, strih a postprodukcia dielní) –
realizácia do finálnej televíznej podoby podľa technických parametrov
požadovaných RTVS.
Typ zmluvy: Zmluva o dielo/Objednávka/Faktúra/Odovzdávací protokol
zákazka na:

Predpokladaná cena: spolu 7900.-EUR
Výroba zvučky a grafiky relácie – výroba kompletnej televíznej grafiky v rátane zvučky (úvodná a
záverečná zvučka, zvukové a obrazové predely , titulkovanie) - 1300.-EUR
Strih a postprodukcia 12 dielov relácie – kompletná postprodukcia 12 dielov multikultúrnych dielní
vrátane strihu a práce zvukového majstra, 12x 350.-eur – celkom 4 200.- EUR
Ozvučenie – ozvučenie nakrúcanie multikult. Dielní, 12x 1000.-eur – celkom 1200.-EUR
Osvetlenie –osvetlenie počas nakrúcania multikulut.dielní, 12 x 1000.-eur – celkom 1200.-EUR

Požadované je uvedenie konečnej, celkovej ceny, za všetky uvedené služby/činnosti.
Vybraný dodávateľ – víťaz verejného obstarávania súhlasí, že strpí výkon kontroly a auditu zo strany
Európskej komisie; Európskeho úradu na boj proti podvodom; Európskeho dvoru audítorov; Certifikačného
orgánu (MV SR - Sekcia kontroly a inšpekčnej služby); Orgánu auditu (MF SR - Sekcia auditu a kontroly,
správy finančnej kontroly), Najvyššieho kontrolného orgánu SR.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa nasledovných kritérií:
najnižšia celková cena v prípade platcov dph v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky, alebo
v prípade neplatcov dph sa cena posudzuje ako cena celkom v EUR.
Požadované termíny dodania predmetu zákazky
31. október 2014
Lehota na predloženie ponuky
Ponuku na dodanie predmetu zákazky žiadame na základe prevzatia Výzvy na predkladanie
ponúk doručiť e-mailom na jana.kozmonova@gmail.com do stredy 11.6.2014.

