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Ján Jasenský, ul. 17. novembra,083 01 Sabinov, IO 41514653
VYZVA NA PREDLO{ENIE PONUKY
Ján Jasenský - JMS atúdio ako obstrávate> v zmysle § 8 ods. 1) zákona .

Z.

343/2015

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoraích
predpisov (dalej len,ZV0") Vás ~iadame o predlo~enie ponuky na ni~aie apecifikovaný
predmet zákazky
z. o

,Výroba umeleckých fotografii"
1. Identifikácia obstarávatela:

Obstarávate> v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov obstarávatefa: Ján Jasenský - JMS atúdio
ul. 17.novembra 381/27, 083 01 Sabinov
Sídlo:

Statutány zástupca: Ján Jasenský

ICO

41514653
1073907934

DIC:
I DPH:

SK1073907934

Tel.
E-mail:

+421 907 492 156

janojasensky@gmail.com

Bankové spojenie:

Slovenská sporitelña, a.s.,

Cislo útu.

2.

Miesto

SK2709000000005163147915

predlo~enialdoruenia

ponuky:

emailom janojasensky@gmail.com, alebo

poatou/osobne - Ján Jasenský - JMS atúdio, ul.17.novembra 381/27,083 01 Sabinov
3.

Kontaktná osoba

4.

Predmet obstarávania:

na

prevzatie ponuky:

Ján

Jasenský

-

JMS atúdio

Výroba umeleckých fotografii"
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky sú slu~by prípravy fotenia a následne
produkcie a

6.

podia nasledovnej apecifikácie

tlae

fotografii

-vytvorenie plánu fotenia
priprava scény na fotenie zahñajúca výber a realizáciu vhodného osvetlenia,
aran~mán scény v be~nom pracovnom alebo vofno-asovom
prostredí
uskutonenie
prvého výberu fotografii, t.j. vyber jedného z troch návrhov
-

-

fotografie, priom výber je povinný konzultovae s úastníkom foto-kampane

zabezpeenie

pred-tlaovej

úpravy fotografií,

t.j. kompletná poítaová

postprodukcia vybraných fotografii v pote

15 ks vrátane retuae, úpravy farieb,

tonality a ich konverzia do formátu TIFFF
zabezpeenie tlae z výsledných fotografií

v

-

pote

fotografickej kvalite spracovaných na tvrdenej doske.
7.

jednej

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto: 083 01 Sabinov, ul 17. novembra 381/27
Termin plnenia: do 31.7.2021

15 ks

v rozmere

50x75

cm vo

8. Lehoty na dodanie alebo dokon enie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 31.7.2021
9. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operaný program
10. Lehota na predlo~enie ponuky: do 6.5.2021
11. Sposob predlo~enia ponuky: poatou alebo osobne alebo emailom

12.Kritériá na vyhodnotenie ponúks pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: Najni~aia cena bez DPH
Obstarávatel uri
poradie uchádza ov
podfa kritéria na vyhodnotenie cenových
ponúk, priom na prvom mieste sa umiestni ponuka s najni~aou cenou bez DPH
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Obstarávatef neumo~iuje predkladanie variantných rieaení
14. Otváranie ponúk: 7.5.2021 na adrese sidla obstarávatefa (bod 1. výzvy)
15.

Postup pri

otváraní

ponúk:

otváranie

ponúk je neverejné

16. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2021
17.Osoby ur ené pre styk so záujemcami a uchádza mi:
Ján Jasenský- JMS atúdio, janojasensky@gmail.com

Sabinov, 03.05.2021

Ján Jasenský

Ján Ja_enský-JMS ajudjo
17. Noveibra 38 /27,
0830ySadiaoy
1co4/51453VV
DIC: 1070907934

