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Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

lmricha Karvaša 1

8'ĺ3 25 Bratislava, Slovenská republika

čo: 42263051
DČ: 2023552652
č DPH: sK2o23552652

Č. Položka

1 zámam podujalia a export súúslého údea s prezentáciami

afiermoúe vdĺäe cca 2 minúý

Technické požadavky:
- 1 x4K kamera + statív + prĺslušenstvo
- 1 xkamerov}7 stabiliátor
- í x hudobný podmaz s právami na vteb použtie

Personálne poŽadavky:
- 1 x kameraman na natáčanie
- 1xstrihouýtechnik
_ '1 x2h grafických prác (logo, jednoduchá grafika do strihu)

Cena obsahuje dve korektúry, d'alej sa budú účtovať po dohode
normohodinami od 35 € /h za gĺafické a 45 € / h za strihové práce.

čo:
DČ:

46951717
2023708192

Spôsob úhrady: Prevodný pŕkaz
Vyhotovená: 12.2'2o2o
Dátum dodania : 1 4.2.2020
Splatnost': 26.2.2020

objednávame si u Vás Íilmové služby na piatok 14. februára 2020 v priestoroch Národnej banky Slovenska (lmricha Karuaša 1 ' 813 25

Bratislava) a následné spracovanie materiálu podl'a cenovej ponuky, ktorú ste poslali e-mailom dňa 12. februára 2020 a fuorĺ prĺlohu tejto

objednávky.
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Vystavil

ŽoÍia Majdekova
zoÍi a. majdekova @rrz.sk

Celková cena bez DPH

Celková cena s DPH

800'00 €

960'00 €
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ZoÍia Majdekova

od:
odoslané:
Komu:
Predmet:

Peter Takacs I MLV <peter.takacs@mlv.sk>

streda 12' februára 2020 10:40

Zofia Majdekova
Kalkulacia: Tlacova konferencia 14.2.2020

Dobrý deň, pani Majdeková,

Zasielam cenovú ponuku na záznam a aftermovie z plánovanej tlačovej konferencie v piatok 1'4.2'202a

Pôvodná cena za záznamje 300€, ale vzhľadom na nutnosť natočiť aj publikom (otázky a odpovede), potrebujeme
pridať ešte jednu kameru so statívom a príslušenstvom v hodnote 80 €.

Ceno zo zóznam q export súvislého video s prezentúciami po vzore z minulých rokov:380 € + DPH

Cena za krótke aftermovie:

Technické požiadavky:
- ]- x 4K kamera + statív + príslušenstvo
- ]- x kamerový stabilizátor
- 1 x hudobný podmaz s právami na web použĺtĺe

Personálne požiadavky:
- 1x kameraman na natáčanie
- ]. x strihový technik
- ]- x 2h grafických prác (logo, jednoduchá grafika do strihu)

Cena za druhé video: aftermovie v dížte cca 2 minútyz 42o €+ DPH
Cena obsahuje dve korektúry, d'alej sa budú účtovať po dohode normohodinami od 35 € /h za grafické a 45 € / h za
strĺhové práce.

Poprosím vás o odsúhlasenie cenovej ponuky' V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

Kolegovia by mali prísť hodinu pred začiatkom, t.j' o 08:00.

Mená:

Miroslav Nagy
Juraj Toth

Po prezentácii by sme potrebovaličo najskôr zaslaťvýstup v PDF vo full HD rozlíšení

Ďakujem a prajem príjemný deň, s pozdravom

Peter Takács

Business Head
MillValley I MLV

www.mlv.sk
peter.takacs@ mlv.sk
+42L9032L222O


