Výzva na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie služby: „Návrh grafického vizuálu a tlač“
(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)
Identifikácia verejného obstarávateľa

1.

Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 308 44 878
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Bieliková
Telefón: 02/50114409
Elektronická pošta: iveta.bielikova@nku.gov.sk
Internetová adresa: www.nku.gov.sk
2.

Predmet zákazky: návrh jednotného grafického vizuálu Výročnej správy NKÚ SR 2013
a knižnej publikácie a tlač knižnej publikácie „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej
samospráve v období rokov 2010 - 2013“

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)

Návrhu jednotného grafického vizuálu Výročnej správy NKÚ SR 2013 a knižnej publikácie
„Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2010 - 2013“ a to
osobitne v nasledovnom zadaní.
1.

Výročná správa: grafická úprava textu, s fotografiami a tabuľkami, riešenie obálky
farebné, výstup by mal byť pdf slovenskej a osobitne anglickej verzie a mal by
zohľadňovať, alebo byť podobný, nie rovnaký, vizuálu Výročnej správy za rok 2012
(http://www.nku.gov.sk/documents/10157/524594/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1+
spr%C3%A1va+2012)
Potrebné umiestniť názov inštitúcie a heraldický emblém

2.

Návrh obálky na tzv. súhrnnú správu, ktorá by korešpondovala s návrhmi na vizuál
VS i publikácie (príklad súhrnnej správa z kontrolnej akcie tu:
http://www.nku.gov.sk/documents/10157/f7304853-8e41-494f-a26e-5f81bb68d972)
Potrebné umiestniť názov inštitúcie a heraldický emblém

3.

Knižná publikácia: grafická úprava textu, s fotografiami a tabuľkami, riešenie obálky
farebné, výstup by mal byť v pdfa vizuál obálky by mal korešpondovať s vizuálom
Výročnej správy za rok 2012, resp. Výročnej správy za rok 2013
Potrebné umiestniť názov inštitúcie a heraldický emblém
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4.

Tlač knižnej publikácie v počte 300 ks / 500ks do 20. mája 2014

Základné informácie o parametroch:
Výročná správa:
formát: A4
obálka farebná, matná, graf. úprava bez fotografií
fotografie, grafy
počet strán: cca 35 + obálka, resp. 40 strán
Knižná publikácia:
formát: A5
lepená väzba V2
klasický knižný papier
obálka farebná, matná, graf. úprava bez fotografií
fotografie, grafy
počet strán: cca 50 +obálka

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: 79822500-7 Grafické návrhy
Ďalšie predmety: 79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby

6.

Typ zmluvy
Objednávka

7.

Termín plnenia predmetu zmluvy
13.5.2014 odovzdanie podkladov na tlač knižnej publikácie
20.5.2014 odovzdanie vytlačenej publikácie
1.6.2014 odovzdanie Výročnej správy a obálky súhrnnej správy

8.

Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky

Do 3000€ bez DPH
9.

Hlavné podmienky financovania a platobne podmienky
Platba na základe fakturácie.

10.

Podmienky účasti
Účastník musí mať za sebou grafické skúsenosti s minimálne jednou publikáciou za
obdobie posledného pol roka vo vzťahu k štátnej správe a verejnému sektoru. Víťazný
uchádzač je povinný vyhotoviť tri grafické návrhy obálky knižnej publikácie do dátumu
7.5.2014, z čoho si NKÚ SR musí jeden vybrať na schválenie.
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11.

Obsah cenovej ponuky
Pre potvrdenie splnenia Podmienok účasti zašle uchádzač na obstarávateľovu emailovú adresu svoje referencie, cenovú ponuku a tiež doklad o oprávnení podnikať
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z
obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného
predmetu zákazky.

12.

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum:

2.5.2014

čas: 16:00

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Názov: Najvyšší kontrolný úrad ST
Adresa: Priemyselná 2
Obec (mesto):Bratislava
PSČ: 824 73
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Bieliková
Telefón: 02/50114409
Elektronická pošta: iveta.bielikova@nku.gov.sk a lukas.jasenec@nku.gov.sk
13.

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Rozhodovať bude výška cenovej ponuky, uprednostnené budú lacnejšie ponuky. Tiež
sa bude prihliadať na uchádzačove referencie a vizuálne vyhotovenie jeho portfólia.

14.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Úspešnému uchádzačovi bude poslaná e-mailovou poštou objednávka. Neúspešným
uchádzačom bude poslané vyrozumenie.

15.

Zodpovedná osoba

Meno: Mgr. Iveta Bieliková

Schválil:
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky a informatiky
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