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Verejné obstarávanie: Výroba (tvorba) filmov, videozáznamov a príbuzné služby 

Výzva na predloženie záväzných cenových ponúk 

Termín: do 7. augusta 2017 

 

Za účelom propagácie a vzdelávania v rámci projektu DTP-1-182-2.4 DriDanube – Drought Risk in the 

Danube Region, financovaného z programu INTERREG a podporeného zo zdrojov Európskej únie 

(ERDF, IPA),  bude vykonané verejné obstarávanie a na jeho základe bude uzavretá Rámcová zmluva 

(v predbežnom období od 15.8.2017 do 30.6.2019), na základe ktorej bude potrebné vytvoriť 

nasledovné výstupy: 

2017 

• Zostrih 6 krátkych tematických rozhovorov s účastníkmi Kick-off konferencie projektu 

(materiál natočený), približná dĺžka jedného interview 2-3 minúty, bez použitia hudby a 

ilustračných obrázkov 

Termín: do 31.8.2017 

• Výroba promo-videa pre projekt (do 3 min) – z existujúcich materiálov (video/foto), grafické 

práce, 3 dni natáčania (1 deň Brno – prvý októbrový týždeň; 2 dni scenéria sucha – 1 deň 

Slovensko a blízke okolie do 50 km od Bratislavy, potreba vlastného auta a 1 deň v zahraničí, 

predpokladaná lokalita Chorvátsko/Srbsko/Rumunsko (výjazd vlastným autom do 1000 km 

od Bratislavy – lokality budú odporučené), je potrebný záznam zvuku pri interview. Počet 3 

natáčacích dní vo výzve je informatívny - každý z nich, ako aj lokality budú vopred 

odsúhlasené zadávateľom. 

Koncept videa (na základe dohody s GWP CEE): vysvetlenie problematiky sucha, všeobecne 

o projekte a cieľoch, partnerstvo 10 krajín v dunajskom regióne. Do videa je potrebné 

zabezpečiť licencovanú hudbu na online použitie. 

Termín: schválenie konceptu do 28.9.2017 

               prvá verzia promo-videa do 31.10.2017 

               finálna verzia promo-videa do 15.11.2017 

2018 

• Tutorial k výstupu projektu pre expertov/užívateľov (5-6 min), 1 natáčací deň vo Viedni. 

Video sa skladá z interview (potrebný záznam zvuku na natáčaní) a ilustračných záberov. 

Taktiež je potrebné zabezpečiť licencovanú hudbu na online použitie. 

Termín: finálna verzia do 1.6.2018 

• 2 krátke „textovo-vysvetľujúce“ videá (do 3 min) k výstupom projektu – pre verejnosť, 

z existujúcich materiálov (video/foto) a grafiky (animované titulky) 

Termín: do 1.12.2018 

 

2019 

• Záverečné video k projektu o dosiahnutých výsledkoch (cca 4 min), o tom, čo projekt 

priniesol užívateľom, udržateľnosť po skončení. 1 natáčací deň vo Viedni na Záverečnej 

konferencii projektu. Potrebný záznam zvuku pri interview. Potrebné zabezpečiť strih a 

licencovanú hudbu na online použitie. 

Termín: finálna verzia do 30.5.2019 
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Max. 50 hodín odborných videoprác  mimo horeuvedené zadefinované výstupy, ktoré budú 

vykonávané podľa zadania GWP CEE a platené na hodinovej báze podľa odvedenej práce 

odsúhlasenej zadávateľom. 

 
Minimálna požadovaná technická špecifikácia pre výstupové videá: 
Kontajner: mp4 
Kodek: H.264 
Rozlíšenie:  1920x1080 
Frame rate: 25 fps 
Audio: audio normalize 48kHz -0dB 

Prosím, zadajte Vašu cenovú ponuku pre každý výstup oddelene: 

- cenu s DPH za 1 ks/výstup 

- cenu s DPH spolu za každý výstup 

- cenu za všetky výstupy spolu 

Výstupy Cena s DPH za 1 ks Cena s DPH spolu 

6 tematických rozhovorov   

Promo-video   

Natáčací deň Brno   

Natáčací deň Slovensko   

Natáčací deň zahraničie   

2 videá k výstupom projektu   

Tutorial   

Záverečné video   

1 hod videoprác   

SPOLU   

  

Prosím uveďte linky na minimálne 3 videá podobného charakteru (napr. promo-videá), ktoré ste 

doteraz vyrobili: 

1. 

2. 

3. 

Prosím pošlite Vaše záväzné cenové ponuky spolu s refenciou na 3 relevantné videá na 

jana.pangracova@gwpcee.org do 7. augusta 2017, 17:00 SEČ. 

Ponuky záujemcov, ktorí majú relevantné predchádzajúce skúsenosti (potvrdené poskytnutím linkov 

na doteraz vyrobené videá podobného charakteru), budú hodnotené na základe jediného kritéria, 

ktorým je najnižšia cena vrátane DPH.   

Plnenie nie je jednorázové, ale priebežné, na základe Rámcovej zmluvy s dodávateľom do 30.6.2019. 

Odberateľ nie je povinný vyčerpať maximálnu hodnotu plnenia zmluvy uvedenú v rozpise. Platby za 

dodané výstupy budú realizované priebežne po dodaní a schválení každého výstupu GWP CEE, t.j. 

polročne podľa odvedenej práce. 

mailto:jana.pangracova@gwpcee.org
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Pozn. 1 - Termíny dodania vo výzve sú orientačné, konečné termíny dodania budú upresnené ku 

každému výstupu samostatne zadávateľom GWP CEE, avšak nebudú skoršie ako uvedené v tejto 

výzve. 

Pozn. 2 – Autorské práva na materiál natočený a spracovaný v rámci tejto Rámcovej zmluvy budú 

patriť projektu DriDanube a GWP CEE. Materiál bude poskytnutý GWP CEE na uchovanie.  

 

Pozn. 3 – Jednotlivé výstupy budú dodané v anglickom jazyku, resp. s anglickými podtitulkami. 

Pozn. 4 -  Celkový grafický dizajn výstupov bude jednotný s požiadavkami DTP Visual Identity 

Guideline. 

Pozn. 5 - Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy, a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:  

a) Úrad vlády Slovenskej republiky  a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu , Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

ES. 

 

 

 

 

 

 

  


