SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE
Študentské domovy
Vec:

Prieskum trhu na obstaranie predmetu zákazky „Oprava sociálnych miestností v ŠD A.
Bernoláka časť Nová Doba 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
Predmet zákazky: Oprava sociálnych miestností v ŠD A. Bernoláka časť Nová Doba SPU
v Nitre
3. Opis predmetu zákazky:
V rámci požadovanej dodávky je nutné vykonať nasledovné práce:
- Oprava omietok - obklady dlažby
- Búracie práce –priečky
- Demontáž starého príslušenstva
- Vykonať montáž nových zariaďovacich predmetov
Všetky práce realizovať v rozsahu podľa priloženej špecifikácie zákazky. Verejný obstarávateľ
nezabezpečuje obhliadku.
Pokiaľ sú výkaze - výmer uvedené konkrétne stavebné výrobky, verejný obstarávateľ bude
akceptovať aj ekvivalent týchto výrobkov. V takomto prípade uchádzač do výkazu - výmer
uvedie názov výrobku, ktorý použije. Takýto ekvivalent musí mať minimálne také kvalitatívne
ukazovatele, ako je stavebný výrobok uvedený vo výkaze - výmer.
2.

4. Lehota a miesto plnenia: do 10.12.2014 ŠD A.Bernoláka časť nová Doba– SPU v Nitre
5. Cena a spôsob určenia ceny:
Oceniť priloženú špecifikáciu zákazky
6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- ocenenú špecifikáciu zákazky
- fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavené práce, ktoré sú predmetom zákazky
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena
8. Termín predloženia ponuky do: 14.11.2014 do 14:00 hod.
9. Ponuku žiadame doručiť osobne na adresu : Riaditeľstvo študentských domovov a jedální
v Nitre, Štúrova 3, 94901 Nitra

V Nitre 11.11.2014

Ing. Ľubica Pastrnáková
riaditeľka ŠDaJ SPU v Nitre
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