OPAKOVANÁ VÝZVA NA PRIESKUM TRHU
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa §102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PRIESKUM TRHU NA DODANIE SLUŽBY
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo organizácie:

Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

IČO:

420 84 636

Kontaktná osoba:

Ing. Andrea Hradiská, PhD. – predseda OZ MAS LEV, o.z.

Telefón:

+ 421 53 46 99 066

Fax:

+ 421 53 46 99 065, e-mail: hradiska@maslev.sk

DIČ:

2022687447

2) Predmet zákazky: Tvorba multimediálneho DVD (príprava materiálov, návrhy, spracovanie)
Opis predmetu zákazky: V rámci implementácie projektu spolupráce „Kultúrne a gastronomické
vizitky Liptova a Spiša“ chce OZ MAS LEV prispieť k zachovaniu tradícií, poukázať a zviditeľniť
pôvodné tradičné hodnoty v stravovaní, pritom motivovať miestnych obyvateľov, aby využívali
tradičný potenciál v rozvoji gastronomických služieb v cestovnom ruchu. Jednou z aktivít je príprava
videokuchárky. Ide o ilustračné spracovanie multimediálneho DVD, ktoré bude zahŕňať konkrétnu
prípravu tradičných jedál a vybraných receptov z oboch regiónov. Pre jeho spestrenie sa naň zaradia
aj shoty z prezentačných stretnutí a materiál zabezpečený MAS Horným Liptovom.
Bližší popis predmetu zákazky:

Typ propagačného materiálu

Bližší popis

Multimediálne DVD
Videokuchárka

Spracovanie DVD
Spracovanie prípravy receptov tradičných jedál
oboch regiónov OZ MAS LEV a MAS Horný Liptov
s obohatením
shotov
z vystúpení,
scenár,
spracovanie
videozáznamu,
natáčanie
videodokumentácie, návrh dizajnu obalu a potlače,
návrh dizajnu obsahu DVD, komentár k videu,
vydanie DVD, dĺžka min 30 min a max 60 min

Počet ks
50

Náklady s ubytovaním a cestovným sú v rozpočte MAS vyčlenené, preto cenová ponuka na dodanie
služby nebude obsahovať tieto položky.

3) Cenová ponuka a jej vyhodnotenie: Uchádzač doručí cenovú ponuku najneskôr do 30.04.2013 do
10:00 hod osobne alebo poštou na adresu:
Kancelária MAS LEV, o.z., Námestie Majstra Pavla 28, 0564 01 Levoča
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 30.04.2013 o 14:00 hod v priestoroch kancelárie
MAS.
Celková cena predmetu zákazky
Cena za celkový predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Z. z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR
- sadzba a výška DPH v EUR
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na
túto skutočnosť upozorní označením „Nie som platca DPH“ v cenovej ponuke.
Obstarávateľ dodá všetky logá vo formáte jpg a texty pre DVD dodá objednávateľ v elektronickej
podobe. Všetky ostatné náležitosti sa budú riešiť aktuálne medzi oboma stranami.
4) Platobné podmienky
Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry.
Faktúra môže byť vystavená na základe obstarávateľom potvrdeného dodacieho listu.
5) Dôvody zrušenia zadania zákazky:
- nebola predložená ani jedna ponuka;
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy;
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy;
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
5) Termín plnenia a typ zmluvy:
Plnenie služby sa plánuje na júl 2013.
S dodávateľom bude uzatvorená zmluva o dielo.
6) Odhadovaná suma za dodanie zákazky: do 2 500,00 € s DPH

V Levoči, 11.04.2013

Ing. Andrea Hradiská, PhD.
predseda OZ MAS LEV, o.z.

