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Nitra
18.03.2014

Predmet zákazky "Meracie zariadenie a softvér"
Výzva na predloženie ponuky

Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre ako verejný obstarávate!' podl'a § 6 ods. 1
písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon") predkladá podl'a § 9 ods. 9 zákona

výzvu na predloženie ponuky

1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
úradný názov: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: OO 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Splnomocnený zástupca pre projekt "Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a
implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov": Ing. Georgetta Palšová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000464405/8180
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0046 4405

2. Predmet zákazky: "Meracie zariadenie a softvér
2.1. Druh zákazky: tovar
2.2. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 48328000-3, 38296000-6
2.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 6033,0 € bez DPH
2.4. Predmet zákazky je obstarávaný v rámci ŠF EÚ Operačný program Vzdelávanie, Projekt: "Rozvoj
medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do
vzdelávacích programov", ITMS kód projektu 26110230085

-

3. Miesto a lehota plnenia:
3.1. Miesto plnenia:
Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta
a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 01, Nitra
3.2. Lehota dodania: do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy

záhradníctva

4. Typ zmluvy:
4.1. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podl'a ust. Obchodného zákonníka.
4.2. Víťazný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy v súlade s výzvou na prekladanie ponúk
a ponukou. Minimálne požadované podmienky sú uvedené v bode 9.4 tejto výzvy.
4.3. Zmluva bude uzatvorená po schválení postupu verejného obstarávania poskytovatel'om NFP.
5. Opis predmetu zákazky:
5.1. Zariadenie na zber priestorových údajov o objektoch (položka rozpočtu 2.2.12)
• Množstvo: 3 ks
• Predpokladaná hodnota: 4200,00 € bez DPH
• Minimálne požadované parametre:
- prístroj na zber priestorových údajov o objektoch, založený na pnnc1pe merania
pozemného (terestrického) merania uhlov a dfžok. Lokalizácia ovládacieho softvéru do
slovenského, alebo českého jazyka.
5.2. Softvér (položka rozpočtu 2.2.13)
• Množstvo: 1 ks
• Predpokladaná hodnota: 1833,00 € bez DPH
• Minimálne požadované parametre:
- softvérová aplikácia umožňujúca tvorbu 3D modelov a podrobných meraní z fotografií
princípmi blízkej fotogrametrie, obsahujúca moduly na:
o kalibráciu kamier,
o
vzájomnú orientáciu snímok,
o absolútnu orientáciu snímok (modelu),
o fotogrametrický (optický) skener.
6. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky:
6.1. Navrhované jednotkové ceny musia byť stanovené podl'a § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov dohodou ako pevné vrátane všetkých nákladov na dodanie tovaru do
miesta určenia, a to v mene euro. Okrem navrhovanej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu
iných nákladov.
6.2. Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v eurách v zložení :
navrhovaná jednotková cena bez DPH , DPH, navrhovaná jednotková cena vrátane DPH
samostatne na každý tovar
cena celkom s DPH
Uchádzač do ceny zahrnie všetky súvisiace náklady vrátane dopravy do miesta plnenia. Okrem
kúpnej ceny uchádzač nemá právo na úhradu iných nákladov.
6.3. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 k tejto výzve.
6.4. Verejný obstarávate!' bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry - daňového
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávatel'ovi.
6.5. Právo vystaviť faktúru vznikne uchádzačovi po odovzdaní a prevzatí kompletného predmetu
zmluvy. Súčasťou faktúry bude verejným obstarávatel'om potvrdený dodací list.
6.6. Faktúru uchádzač vystaví a predloží verejnému obstarávatel'ovi/verejným obstarávatel'om na
úhradu v 4-och vyhotoveniach. Peňažný záväzok verejného obstarávatel'a vyplývajúci zo zmluvy
je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu uchádzača.
6.7. Verejný obstarávate!' neposkytuje preddavky.

7. Spracovanie a predloženie ponuky:
7.1. Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom resp.
českom jazyku.
7.2. Predložená ponuka musí obsahovať :
špecifikáciu predmetu ponuky s uvedením obchodného názvu

-

fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
návrh na plnenie kritérií
lehotu dodania
záručnú dobu
čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami uvedenými v bode 9.4 tejto
výzvy
7.3. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale osobne alebo poštovou
zásielkou na adresu verejného obstarávatel'a a v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky
musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávatel'a;
- adresu záujemcu.
- obal musí byť označený heslom súťaže "Meracie zariadenie a softvér - TRIVE"
7.4. V prípade doručenia ponuky poštou alebo kuriérom v zalepenej obálke na adresu: Slovenská
pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová
7, 949 01, Nitra.
7.5. Lehota na predkladanie ponúk: do 27. Marca 2014 do 10,00 hod.
8.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávate!' stanovuje kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu za celý
predmet zákazky v € s DPH.

9. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
9.1. Verejný obstarávate!' po vyhodnotení ponúk oznámi úspešnému uchádzačovi že jeho ponuku
prijíma, a ostatným, že neuspeli.
9.2. Verejný obstarávate!' vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu kúpnej zmluvy v súlade
s touto výzvou a ponukou.
9.3. Verejný obstarávate!' uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom po schválení postupu
verejného obstarávania a návrhu kúpnej zmluvy poskytovatel'om nenávratného finančného
prostriedku NFP. Ak poskytovatel' NFP návrh kúpnej zmluvy neschváli úspešný uchádzač
opraví návrh kúpnej zmluvy v súlade s pokynmi poskytovatel'a NFP.
9.4. Úspešný uchádzač bude musieť v kúpnej zmluve uviesť minimálne nasledovné obchodné
podmienky:
9.4.1
Kúpna zmluva uzavretá podl'a § 409 a nasl.zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podl'a § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
9.4.2 Článok 1
Identifikácia zmluvných strán
Predmet zmluvy, miesto a spôsob plnenia
9.4.3 Článok 2
- úspešný uchádzač uvedie predmet zmluvy podl'a bodu 5 tejto výzvy a svojej ponuky,
- úspešný uchádzač uvedie miesto plnenia, lehotu dodania a spôsob dodania
- Osoba oprávnená prevziať dodávku ............... doplní verejný obstarávatel'/kupujúci.
- uviesť nasledovné znenie:
Predmet zmluvy sa realizuje v rámci štrukturálnych fondov EÚ, operačný program Výskum a
vývoj, ITMS kód projektu 26110230085, názov projektu "Rozvoj medzinárodnej spolupráce
za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích
programov", a preto sa predávajúci zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzatvorených medzi kupujúcim a Agentúrou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorých sa bude týkať
dodávaný tovar podl'a tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
a)
Poskytovatel' a ním oprávnené osoby,
b)
útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ;
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
9.4.4 Článok 3
Cena a platobné podmienky:

-

9.4.5

9.4.6

9.4. 7

-Zmluvné strany dohodli v súlade s§ 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov
pevnú cenu za celý predmet zmluvy vrátane všetkých nákladov na dodanie tovaru do miesta
určenia v zmysle doložky DDP podl'a dodacích podmienok INCOTERMS 2000, a to v mene
EURO v nasledovnej výške
(*úspešný uchádzač uvedie jednotkové ceny a cenu celkom podl'a svojej ponuky)
- Kupujúci bude platiť za dodaný predmet rámcovej dohody na základe faktúry - daňového
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu,
- Právo vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí predmetu
objednávky. Súčasťou faktúry bude kupujúcim potvrdený dodací list,
- Faktúru predávajúci vystaví a predloží kupujúcemu na úhradu v 4-och vyhotoveniach.
Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej
sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho,
Obsahové náležitosti faktúry:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
- obchodné meno a sídlo kupujúceho a predávajúceho,
- lehota splatnosti faktúry,
- názov projektu, kód ITMS projektu,
- odkaz na Rámcovú dohodu,
- číslo objednávky,
- názov, adresa banky a číslo účtu predávajúceho,
- výška požadovaná na platbu,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby predávajúceho,
- prílohy k faktúre.
Pokial' faktúra nebude spíňať dohodnuté obsahové náležitosti, je kupujúci oprávnený faktúru
vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.
- Kupujúci neposkytuje preddavky,
Článok 4
Zmluvná pokuta a úrok z omeškania
- V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu splnenia dodávky, je kupujúci
oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% zo zmluvnej ceny
nedodaného tovaru predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
- Predávajúci je oprávnený pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry uplatniť
úrok z omeškania podl'a § 369a Obchodného zákonníka.
- Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s kupujúcim
postúpiť svoje pohl'adávky tretej osobe. Prípadné postúpenie pohl'adávky (pohl'adávok) bez
predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné. Dohoda zmluvných strán
o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného záväzku z tejto zmluvy sa vylučuje.
Článok 5
Reklamácie a záručná doba:
- Úspešný uchádzač uvedie záručnú dobu, spôsob vybavenia reklamácie, kontakt na
nahlásenie vád a zasielanie reklamácií.
Článok 6
Záverečné ustanovenia:
- Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej v Centrálnom registri zmlúv. Za zverejnenie Zmluvy zodpovedá
kupujúci a predávajúci s jej zverejnením súhlasí.

1
" jur-r'J

Ing. Georgetta Palšdvá
splnomocnený zástupca

Prílohami tejto výzvy sú:
Príloha č. 1 - tabul'ka "Návrh na plnenie kritérií"
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