SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Študentské domovy

Vec:

Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky „Materiál na údržbu - ŠD Mladosť SPU
v Nitre“
– výzva na predloženie ponuky

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra,
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 len ZVO)
predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO
výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066247/8180
IBAN:SK4081800000007000066247
Štatutárny orgán : Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
2. Predmet zákazky: Materiál na údržbu - ŠD Mladosť SPU v Nitre“
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka materiálu na údržbu bližšie špecifikovaného v prílohe č.1., ktorá
obsahuje rozpis materiálu, opis a množstvo.
V prípade konkrétnych značiek, typov výrobkov uvedených v opise predmetu zákazky verejný
obstarávateľ povoľuje predložiť ekvivalentné riešenie.
4. Lehota a miesto plnenia: do 15.08.2014 ŠD Mladosť– SPU v Nitre
5. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzač uvedie jednotkovú cenu v € s DPH a celkovú cenu v € s DPH.
V prípade ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie celkovú cenu a v ponuke na to upozorní.
6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- ocenenú prílohu č.1
- fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : celková najnižšia cena
8. Termín predloženia ponuky do: 05.08.2014 do 14:00 hod.
9. Ponuku žiadame doručiť elektronicky na adresu : lubica.pastrnakova @uniag.sk

V Nitre 31.07.2014

Ing. Ľubica Pastrnáková
riaditeľka ŠDaJ SPU v Nitre
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