Výzva na podanie súťažnej ponuky – tvorba reklamných filmových
snímok s lesníckou tematikou
Verejný obstarávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:

Národné lesnícke centrum
Ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
2022091027
SK2022091027
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Štátna pokladnica
7000241498/8180
045/5202111 / 045/5479506

Predmet obstarávania :

tvorba reklamných filmových snímok v oblasti lesníctva

CPV:
92111200-4 Tvorba (výroba) reklamných, propagačných a informačných filmov
a videozáznamov (neprioritné služby)
92221000-6 Služby na výrobu televíznych programov (neprioritné služby)

1. Technické požiadavky :
Tvorba reklamných filmových snímok na odborné lesnícke témy:
1. Príčiny hromadného odumierania smrečín na Slovensku
2. Dopady svetovej finančnej krízy v lesnom hospodárstve, možnosti zvyšovania využitia
a spotreby drevnej suroviny na Slovensku
3. Klimatická zmena (Ako lesy prispievajú k zmierneniu klímy),
4. Využívanie funkcií lesa pre spoločnosť,
5. Environmentálne vzdelávanie verejnosti s lesníckym zameraním – lesná pedagogika,
6. Vzdelávanie v lesnom hospodárstve,
7. Obhospodarovanie lesov v chránených územiach,
8. Dôležitosť hospodárenia a komplexnej starostlivosti o les.
Ďalšie požiadavky :
a) Filmová snímka bude obsahovať - odborný slogan, rozhovory a ilustračné zábery na
uvedené odborné témy.
b) Tvorba inštruktážneho filmu na DVD nosiči, na ktorom budú všetky filmové snímky
zostavené na dané odborné témy. Počet vyhotovených DVD nosičov 100 ks.
c) Tvorba krátkeho spotu z vytvoreného inštruktážneho filmu a realizácia informačnej
kampane vo verejnoprávnej televízii v rámci vysielacieho času a v sieti regionálnych
televízií
d) Trvanie 1 filmovej snímky na každú odbornú tému cca 7 minút, 1 DVD nosič : 8
filmových snímok x 7 minút

1

2. Obchodné podmienky :
-

-

ukončenie dodávky do 31. marca 2011
verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet obstarania, fakturácia až po
protokolárnom prebratí diela zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa
spôsob určenia ceny: cena musí byť maximálna, uvedená v € ako cena bez DPH a so
samostatným určením DPH a cena s DPH, s duálnym zobrazením v slovenských korunách.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie len údaje o celkovej cene podľa
jednotlivých položiek, uvedených v súťažných podkladoch, že nie je platiteľom DPH
v ponuke výrazne upozorní.
návrh zmluvy verejného obstarávateľa bude súčasťou súťažných podkladov

3. Podmienky účasti a podmienky súťaže. Uchádzač musí spĺňať:
1. Podmienky podľa § 26, ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. a preukázať ich dokladmi podľa §
26, ods. 2, prípadne § 128, ods. 1 citovaného zákona,
2. Podmienku podľa § 27 ods. 1, písm. c) citovaného zákona – súvahou alebo výkazom
o majetku a záväzkoch za predchádzajúce 2 roky, postačuje kópia dokladu, každá strana
potvrdená podpisom štatutára uchádzača, v prípade, že organizácia uchádzača existuje
menej ako 2 roky požadujeme predloženie súpisu aktív a pasív organizácie k 31.3.2009
3. Požiadavky na technickú spôsobilosť, ktorú požadujeme preukázať:
a) Podľa § 28 ods. 1, písm. a) zákona 25/2006 Z. z., požadujeme predloženie zoznamu
realizovaných relácií uchádzača, alebo osôb, ktoré sú v zmluvne zabezpečenom
vzťahu k uchádzačovi, zrealizované za posledné 3 roky, z toho minimálne 3 relácie
musia byť s obsahom lesníckej tematiky, odvysielané vo verejnoprávnej alebo
komerčnej televízii na území SR alebo ČR za posledné 3 roky s uvedením odkazu na
web, kde je možné tieto programy vierohodne overiť.
b) Minimálne 1 osoba zainteresovaná na tvorbe diela sa musí preukázať odborným
vysokoškolským lesníckym vzdelaním (požadujú sa doklady o vzdelaní – diplom úradne overená listina).
c) Požaduje sa predloženie zmlúv s osobami podľa písm. a) a b), resp. predloženie
prísľubov týchto osôb, že v prípade úspešnosti ponuky uchádzača poskytnú svoje
odborné znalosti v prospech neho.

4. Kritériá hodnotenia ponúk
Cena 100 %
Každý, kto sa chce zúčastniť tohto výberového konania, si musí v zmysle § 17 zák. č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v zn. nesk. predpisov vyžiadať súťažné podklady a musí ich od
verejného obstarávateľa obdržať. V opačnom prípade nemôže podať súťažnú ponuku. Každá
taká ponuka bude vrátená záujemcovi neotvorená späť.
Termín na vyžiadanie súťažných podkladov: do 3. 6. 2009 do 10.00 hod.
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Adresa, na ktorú je potrebné zaslať písomnú žiadosť o vydanie súťažných podkladov
je uvedená v úvode tejto výzvy.
Prípadné žiadosti o vysvetlenie výzvy resp. súťažných podkladov je možné zaslať
v písomnej forme na adresu Národného lesníckeho centra do 3.6.2009, do 12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenom obale s názvom „Podprahová zákazka –
neotvárať – filmové snímky“ v termíne do 11.6. 2009 do 11,00 hod. na adresu: Národné
lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen. Otváranie obálok sa uskutoční dňa
12.6. 2009 o 10,00 hod. na adrese: Národné lesnícke centrum - ÚHÚL, Sokolská 2, 960 52
Zvolen.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
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