Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Predmet zákazky:
„Služba pre prípravu a realizáciu postupu verejného obstarávania na predmet zákazky
s názvom „Výroba a dodávka atypického nábytku do ŠD Mladosť“ s predpokladanou
hodnotou zákazky 120 000,- € bez DPH.
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO: 00397 482
Kontaktné osoby: Ing. Ľubica Pastrnáková lubica.pastrnakova@uniag.sk , JUDr. Eva
Kolníková, eva.kolnikova@uniag.sk
3. Opis a rozsah zákazky:
Kompletné zabezpečenia postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom „Výroba
a dodávka atypického nábytku do ŠD Mladosť“
CPV:
79418000-7 – Poradenské služby pre obstarávanie
V rámci realizovaných postupov verejného obstarávania budú uskutočnené najmä
nasledovné činnosti:
- predprípravná fáza: konzultácia o predmete zákazky a spôsobe jeho zabezpečenia
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
- spracovanie časového harmonogramu verejného obstarávania,
- vypracovanie súťažných podkladov,
- vypracovanie textu oznámenia, prostredníctvom ktorého bude vyhlásené verejné
obstarávanie,
- odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného
obstarávania (VVO),
- zabezpečenie komunikácie so záujemcami a uchádzačmi vo verejnom obstarávaní
v súčinnosti s poverenými osobami verejného obstarávateľa,
- sprostredkovanie elektronického poskytovania súťažných podkladov, komunikácie
a elektronickej aukcie uskutočňovanej certifikovaným systémom podľa zákona
o verejnom obstarávaní,
- administratívna a odborná podpora činnosti komisie na vyhodnotenie ponúk,
- odoslanie výziev minimálne trom vybraným záujemcom na predloženie ponuky,
- všetky úkony v mene verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom
obstarávaní do uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom vrátane spracovania
správy o zákazke a zaslanie oznámenia o výsledku do VVO.
- Odovzdanie kompletnej dokumentácie z postupu VO na predmet zákazky
verejnému obstarávateľovi v listinnej a elektronickej forme
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4. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
5. Miesto dodania predmetu zákazky: SPU Nitra
6. Rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač doručí písomnú ponuku na celý predmet zákazky. Úspešný uchádzač je
povinný doložiť požadované doklady podľa bodu 13 a bodu 14 tejto výzvy.
7. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa
8. Termín plnenia:
05/2014 – max. 8/2014
9. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa.
10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej
ponuky so svojou prílohou č. 1. – návrh na plnenie kritérií.
11. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 30.4.2014 do 12:00h Cenová
ponuka vyjadrená v € ako pevná cena vrátane DPH, v prípade uchádzača neplatiteľa
DPH je to cena konečná, na celý predmet zákazky musí byť doručená v listinnej forme
na adresu: SPU v Nitre, Riaditeľstvo ŠD, Štúrova 3, 949 76 Nitra, v zalepenej obálke
s označením „neotvárať cenová ponuka – služby VO“, alebo elektronicky na adresu
lubica.pastrnakova@uniag.sk
12. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky (kópia výpisu
z Obchodného registra).
Preukázanie 3 referencií realizovaných verejných obstarávaní rovnakého
a obdobného charakteru ako je predmet obstarávania, pričom jedna z nich musí byť
v minimálnej hodnote 120 000,- € bez DPH.
13. Záväzný obsah ponuky:
Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1.
Doklady uvedené v bode 12
14. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk – najnižšia cena:
Celková cena za predmet zákazky s DPH/v prípade neplatiteľa DPH konečná cena v € 100%
15. Lehota viazanosti ponúk: 23.5.2014
16. Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešného uchádzača vyzve na
prerokovanie a uzavretie zmluvy o poskytnutí služby

Nitra, dňa: 25.4.2014
Za verejného obstarávateľa:

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
kvestorka
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií – najnižšia cena

Obchodné meno sídlo/miesto podnikania uchádzača:

Platiteľ DPH: áno – nie

Označenie
Hodnotiaceho
kritéria

Návrh na plnenie kritéria
Opis hodnotiaceho kritéria

1

Celková cena za predmet zákazky
S DPH v EUR

Dňa

Podpis štatutárneho zástupcu,
oprávnenej
osoby uchádzača:

V :.....................................................

resp.

dňa:...........................................
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